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Dotkneme se
finálového snu?
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2

Německo

2

Španělsko

4

Španělsko

3

Srbsko

1

Česká republika

3

Argentina

2

Španělsko
Izrael

Po třinácti letech je český daviscupový tým v semifinále.
V Poreči má šanci dotknout se finálového snu.
Od zápasů druhého kola Davisova poháru probíhala na webových stránkách ITF anketa o příštích možných
finalistech této největší tenisové soutěže, otázka zněla – jaké bude letošní finále DC, kdo tedy bude postupovat
ze semifinálových zápasů Španělsko – Izrael a Chorvatsko – Česká republika. Co ukázaly tipy tenisových fanoušků? 52% si myslí, že v letošním finále Davisova poháru bude hrát Chorvatsko se Španělskem, 27% doufá, že ve
finále bude Španělsko s Českou republikou, 15% tipujících si myslelo, že se utká Izrael s Chorvatskem a že bude
naše daviscupová reprezentace hrát ve finále doma s Izraelem? To tipovalo jen 6% tenisových fanoušků.
Na domácích webových stránkách www.czechtenis.cz naopak většina věří našemu týmu…
„Tahle statistická čísla jsou mnohdy jen zbožná přání tenisových fanoušků, všechno se rozhodne na dvorci. Samozřejmě, silné Španělsko hraje doma s Izraelem a určitě by si rádo znovu zahrálo ve finále. My taky, klukům věřím,
dvojice Berdych – Štěpánek je opravdu těžko k poražení,“ říká nehrající kapitán české daviscupové reprezentace
Jaroslav Navrátil.
Kdo bude vedle Berdycha, Štěpánka a Lukáše Dlouhého v českém týmu? Navrátil ukázal na dalšího Prostějováka
Jana Hájka, v nominaci je také Jan Hernych. Navíc český kapitán dobře ví, že tohle může být jedna z posledních
velkých šancí českého mužského týmového tenisu. Kalendář se ani v Davisově poháru zastavit nedá…
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Sportovní národ se přišpendlil k atletické obrazovce, byl přesvědčený, že Barbora Špotáková získá na berlínském mistrovství světa
zlatou medaili a když se jí to nepodařilo, byl většinou zklamán.
„Vyhrála přece olympiádu v Pekingu, je mistryní světa a k tomu má
světový rekord, kdo jiný by měl vyhrát?“ říkali pak nespokojenci.
Přišlo mi hodně sympatické, jak to pak celé Bára Špotáková vzala,
jak upřímně poblahopřála překvapivé šampiónce Němce Neriusové, která se doma, při tak velké světové akci – navíc v sedmatřiceti letech – loučila s aktivní kariérou. (Možná jí Bára i v duchu
záviděla a přála si, aby i ona jednou mohla tak noblesně odejít
z světa velkého sportu…). A co se mi obzvláště líbilo? Jak se radovala ze stříbrné medaile, byla v té chvíli druhá na celém světě
a to je přece k radování, ne?
Jak moc chceme vyhrávat? Jsme vůbec schopni už poražení
vstát a poblahopřát těm lepším? Stále častěji si kladu tuhle otázku
i v roli představitele klubu, který je se svými spolupracovníky odpovědný za výsledky prostějovských volejbalistek. Pamatuji si na ten
smutek, když jsme před rokem klopýtli v extraligovém semifinále
a nezvedli se ani v boji o třetí místo, jak nám letos jeden jediný
set zavřel dveře v další cestě v prestižní Lize mistryň. Hráčky měly
hlavy v dlaních, smutné oči plné marnosti měl i kouč Mirek Čada.
Ano, chtěli jsme postoupit a místo nás se radoval někdo jiný.
Snažili jsme se volejbalovému týmu
vytvořit co nejlepší
podmínky, ale není
těžké se dozvědět, že
stejně pilný je i management soupeře
a ve většině případů
má při sestavování
klubového rozpočtu
hlubší a větší kapsu. Něco k vyčítání?
Ne, soupeř si ve většině případů mohl
zajistit lepší hráčky.
Prostě na to měl
a mohl jsem jen
poslouchat Mirka
Čadu, kolik tisíc eur
má tahle hráčka,
kolik druhá, koho bychom v týmu mohli mít, ale stejně na ní nebudeme mít finance.
V době krizových scénářů jsou stejně tyhle debaty stále zbytečnější, šetřit se musí a na naše projekty bude zákonitě stále méně
prostředků.
Přiznejme, svět sportu a úspěšnost v něm je soupeřením bankovních kont. Slabší nedosáhnou na silnější a chudší mohou pokukovat po bohatších a někde za rohem naivně vyprávět smyšlené
pohádky jak malí mají šance proti velkým a zarputilým golemům.
Většinou je to marný boj a věřte, s pocity odpovědnosti za druhé má radost z vítězství a smutná porážka úplně jinou barvu…
Navíc mám pocit, že se stále hůř hledá hranice mezi těmito
dvěma póly.
A co zbývá sportovcům? I ti největší šampióni si po chvilkovém
zklamání sami sobě připomenou, že v přípravě udělali maximum,
že na dráze, kurtu či na hřišti nechali celé srdce a že ten druhý byl
prostě lepší. I to se mi líbilo na atletickém šampionátu. Že poražení
uměli přijít s upřímnou gratulací a na druhé straně ji medailisté
přijímali s vědomím, že v roli poražených mohou být příště oni.
Mgr. Petr Chytil,
jednatel TK PLUS

P.S.

NECHME SE PŘEKVAPIT
POKUS O NÁVRAT ZPÁTKY
SPOKOJENÝ PROSTĚJOV
SVĚTOVÉ JEDNIČKY V PRAZE

Vstupujeme podruhé do prestižní Champions League, po losování ve Vídni mnozí říkali, že jsme se ocitli ve skupině – smrti.
Devatenáctého ledna příštího roku budeme hrát doma poslední
zápas s Fenerbahce Istanbul a po něm budeme mít jistotu, zda
jsme opravdu – mrtví. Když tomu tak bude, nezbude nám, než
poblahopřát těm, kteří byli lepší než my. Přiznám se, někdy to ještě
moc neumíme.
A ještě něco. Čeká nás klíčový daviscupový zápas v Chorvatsku a pevně věřím, že se naše prostějovské tenisové srdce bude
radovat.
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Přesně tolik kroků potřeboval Usain Bolt, aby zaběhl stovku za 9,58. V cíli měl náskok metr
a 34 centimetrů a vytvořil světový rekord. Atletika už dobře ví, že ji Bolt na dlouhý čas
změnil. V neděli šestnáctého srpna krátce po půl desáté večer a ve čtvrtek dvacátého
o hodinu dřív udělal ze zbytku sprinterského světa loutkové divadlo, které se němě dívalo, co dělá živý král. Dva světové rekordy budou zapsány v atletických statistikách určitě
ještě hodně dlouho a zdá se, že je může změnit jedině on.
Když si připomeneme „boltománii“, která od poloviny srpna ovládla sportovní svět, teprve si uvědomíme, jak velký manažerský projekt se pořadatelům Zlaté tretry Ostrava podařil. Nejvyhledávanější
sportovec světa Usain Bolt startoval na tomto mítinku už potřetí, letos jako trojnásobný olympijský
šampion z Pekingu a určitě také jako jeden nejdražších na sportovním marketingovém trhu.
Co si od Boltova startu v Ostravě sliboval Miroslav Černošek, jednatel TK PLUS a majitel společnosti
Česká sportovní, které stojí za pořadatelstvím Zlaté tretry? „Necelou hodinu po doběhu rekordní stovky na olympijských hrách v Pekingu mi volal Alfonz Juck, zda chceme mít v Ostravě Bolta, že ale bude
přece jen dražší. Zcela jednoznačně mu řekl, ano, chci, aby startoval v Ostravě. Bolt je dnes opravdu
fenoménem světového sportu a kdo vnímá jeho běžeckou lehkost, tomu je jasné, že ještě určitě další
světové rekordy překoná,“ říkal Černošek před letošní Zlatou tretrou. Dobře věděl, že Bolt dá Ostravě nejen sportovní lesk, ale že svým chováním doslova omráčí atletické příznivce. A navíc – mítink
potřeboval velkého šampiona, kolem kterého se bude vše točit. „Patnáct, dvacet let, co se pohybuji
ve sportovním marketingu, mi potvrzují, že sportovní akce se nejlépe prodávají přes největší hvězdy, které jsou mediálně vděčné a v tom mě Bolt opravdu mile překvapil. Na to, že má dvaadvacet
let, se opravdu choval jako skvělý profesionál a současně jako silně emotivní osobnost. Na tiskových
konferencích byl vstřícný, na stadiónu se pak doslova otevřel, dal průchod svým přirozeným emocím a Ostravu si zcela přesvědčivě podmanil. Jeho pobyt v Ostravě, jeho soustředění na věci,
které byly smluvně domluveny a hlavně jeho vynikající sportovní kvality mě přesvědčily, že udělám
všechno pro to, aby byl Bolt v příštím roce opět hvězdou Zlaté tretry.“ To v té době ještě Černošek
nevěděl, jak excelentní výkon předvede Bolt na Olympijském stadionu v Berlíně…
Usain Bolt přiletěl několik dní před zahájením letošní Zlaté tretry do Ostravy, zdálo se, že na letišti
v Mošnově vystoupil z letadla rozpustilý mladík, který se směje a hledá radost, kterou také chce
všude kolem rozdávat. Na pojezdové dráze mošnovského letiště řídil květnový model vozu BMW Z4.
„Nejvíc jsem to rozjel na 240, víc ne, ale nejúžasnější bylo zrychlení z nuly na sto, které jsem zvládl pod
čtyři vteřiny,“ hodnotil výkon třílitrového vozu s výkonem 360 koní Bolt. Pořadatelé Zlaté tretry byli rádi,
když z auta vystoupil… Spolujezdcem mu byl Karel Kadlec, majitel společnosti CarTech. „Počínal
si jako zkušený řidič rychlých vozů, žádný pilot – zelenáč,“ komentoval Boltovy řidičské schopnosti
Kadlec. Už se zapomnělo, že měl v dubnu nešťastnou automobilovou nehodu…
Před mítinkem Zlatá tretra vyzařovala z Bolta pohoda. Měla to být jeho třetí stovka v sezoně, před
tím běžel v Torontu, časomíra se zastavila na 10 vteřinách. „Ne, nejsem zklamaný, ale hustě pršelo
a vyšel až třetí start,“ jakoby omlouval podle něj průměrný torontský výsledek. A v Ostravě? „Cítím
se dobře, dráha je výborná i počasí je dobré,“ říkal den před závodem. „Když zaběhnu 9,80, bude
to fajn.“ V ostravském hotelu Atom se jamajský sprinter také rozhovořil o Projektu Bolt, který by ho
měl vynést mezi celebrity. „Vím, že to nebude jednoduché, hodně věcí budu muset změnit.“ Bolt měl
po pekingských hrách mnoho společenských povinností, poznal, že život sportovní hvězdy není
jen o rekordech, ale i o jednání se sponzory, charitativních akcích, musel být všude tam, kde mu to
smlouvy nařizovaly. „Určitě si to uvědomuje, ale v jeho případě je vše hodně spontánní. Na tiskových
konferencích a při nezbytných foceních dokazuje, že ho tři roky, co se pohybuje ve světě velké atletiky,
naučily – jak se chovat. Co jsme po něm chtěli, to splnil a hlavně – byl neobyčejně vstřícný, nebylo
v tom nic předstíraného či hraného. Byl prostě přirozený, do ničeho se nenutil a o to víc byl
přesvědčivější,“ říkal Černošek. „Na stadion pak přišel s tváří dokonalého profesionála, který chce
svým během dělat lidem radost. Každý, kdo byl na letošní Zlaté tretře nebo sledoval televizní přenos,
mi to určitě potvrdí. Co je ale také důležité a v čem nám Bolt neskutečně pomohl? Dal našemu mítinku
punc světovosti! Tím nechci v žádném případě říkat, že světový věhlas Zlatá tretra předtím neměla,
jen si připomeňme světové rekordy, které byly ve Vítkovicích překonány, ale Bolt je prostě superstar
a jeho letošní stovku v Ostravě sledoval celý atletický svět,“ dodával spokojený Černošek.
Juck má dokonalé kontakty s Boltovým manažerem Ricky Simmsem, i letos se v zákulisí berlínského stadionu potkali. Právě Alfonz Juck, zkušený manažer a dokonalý znalec světového atletického
zákulisí, stojí za hvězdným obsazením Zlaté tretry, on přivedl Usaina Bolta do Ostravy. Kdy ho poprvé
viděl? „Na olympiádě v Aténách 2004, ale tam mu to vůbec nevyšlo a pak o rok později na mistrovství světa v Helsinkách.“ O Juckovi se říká, že má mimořádnou intuici na hledání budoucích atletických hvězd. Myslel si o Boltovi, že bude jednou nejlepším sprinterem na světě? „Na to

11

se těžko odpovídá, v každém případě už tehdy běhal výborné
časy, v jeho věku nikdo jiný takové časy nezaběhl. Určitě ale bylo
od začátku jasné, že je velkým talentem. V roce 2006 jsme ho měli
poprvé v Ostravě, ale toho si všimnul jen málokdo. Zaběhl nám
tehdy rekord mítinku na dvoustovku 20,28, i když byla velká zima.
Je třeba říct, že už tehdy splnil to, co jsme od něj chtěli.“ Rok Bolt
v Ostravě nebyl, loni zase na Zlaté tretře startoval. „To už přijel
jako velká hvězda, byl čerstvým světovým rekordmanem na 100

dovolit být – nezodpovědným, protože je opravdu hlavní postavou
velkého obchodního projektu. Ví, že se musí chovat jinak, než by
třeba někdy chtěl, je to prostě daň, kterou musí přinést, aby byl projekt
Bolt úspěšný.“
„Už jsme měli první jednání,“ říkal v Berlíně Alfonz Juck, který je ve světě
atletiky vždy na správném místě. Letos Bolt okouzlil Ostravu a zaběhl
stovku za 9,77 s lehkým větrem v zádech. Říká se, že ostravské organizátory přišla jeho účast na startovném na 250.000 dolarů, navíc další

Za 9,58 vteřiny se z Bolta stala světová celebrita. Když si chtěl manažer Simms
udělat pár fotografií s Usainem, museli počkat do půlnoci, aby měli jistotu, že
Olympijský stadion bude prázdný. Pobíhali spolu po dráze a určitě už nevěřili
tomu, že ještě někde mohou být sami dva.
metrů, posledního května 2008 zaběhl v New Yorku 9,72, ale co se
pak stalo v Pekingu, co tam Bolt zaběhl, to bylo něco fantastického.
Bolt na olympijských hrách změnil sprinterské dějiny.“
Kdyby ho měl Juck zařadit mezi velké sprintery atletické historie, kam
by ho dal? „Určitě na nejvyšší místo. Co dokázal v Pekingu, v té ohromné konkurenci, to se zatím nepodařilo nikomu. Tři světové rekordy
a ještě na olympiádě! Když se na to budu dívat z tohoto pohledu, tak
by měl být historicky na prvním místě. Když to v Berlíně na mistrovství
světa potvrdí, vyhraje sto, dvě stě a ještě Jamajce vyjde štafeta, tak
o tom nebude pochyb,“ dodával. „Pak bude po zásluze největším
sprinterem atletické historie.“
Alfonz Juck při letošní Zlaté tretře určitě dobře věděl, že Bolt bude
v Berlíně patřit k největším hvězdám. A jak působil Bolt na Jucka při
jeho letošním startu v Ostravě? „Zdá se mi, že je pořád takový – mladíček, typický mladý Jamajčan, který by se nejraději co nejvíce bavil, žil
bez starostí, smál se a dělal klukoviny. Možná by si někdo mohl myslet,
že je třeba méně zodpovědný, ale není to pravda. Okolí mu to prostě nedovolí. Po Pekingu musel absolvovat hodně důležitých setkání
a jednání se sponzory, vystupoval v nejsledovanějších amerických
programech a určitě si uvědomil, že doba mladistvých klukovin prostě skončila. Celý jeho management se dohodl, že bude pracovat na
projektu – Bolt, který ho má vynést nahoru, mezi největší megahvězdy jako je například Tiger Wodds a ostatní velké sportovní celebrity.
Tam zatím atletika nikdy nikoho neměla. Bolt už dobře ví, že si nemůže
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výdaje za letenky a ubytování doprovodu. Je jasné, že po berlínských
světových rekordech bude Boltova cena vyšší. Spekuluje se o částce minimálně 300.000 dolarů a to ještě neznamená, že Bolt kývne.
Kývnou musí ti za ním…
„Dobře víme, že každý jeho start po berlínském šampionátu bude
o jiných penězích, ale byli bychom špatní pořadatelé, abychom se
o to nepokusili,“ říká Černošek. Ostravský mítink nebyl zařazen do
Diamantové ligy, která má nahradit dosavadní seriál se zlatým bonusem a určitě o to více jde Černoškovi o prestiž ostravského mítinku. Zdá se, že mítinky, které nebudou pevně svázány diktátem
Diamantové ligy, budou mít výhodu – mohou měnit podle potřeby disciplíny i kalendář. Juck dokonce připustil, že pořadatelé jsou
ochotni změnit termín Zlaté tretry tak, aby jamajskému sprinterskému
králi co nejvíce vyhovoval. „Obchodní partneři na jeho možný start
v České republice už kývli, v tom nevidím problém,“ dodává majitel
společnosti Česká sportovní a jednatel TK PLUS. Jaký udělal Usain
Bolt v Ostravě dojem na Černoška? „Nechci říkat, že byl geniální,
nerad toto slovo používám, ale v každém případě byl více než stoprocentní. Ví, že je hvězdou a ví, jak se má chovat. Co sleduji atletiku a jsem u Zlaté tretry, tak mě podobně oslovil Maročan Hicham
El Guerouch, světový atlet roku 2002 a 2003. Spolu jsme křtili stadión,
sochu Emila Zátopka, byl při všech akcích úžasně lidsky příjemný.
Bolt je samozřejmě proti němu jiná mediální kategorie.“ Černošek
Bolta v Ostravě chce a Juck to ví.

Usain Bolt jako jediný v historii získal na jedněch olympijských hrách v Pekingu zlaté
medaile na 100, 200 a 4x100 metrů a v každé
disciplíně vytvořil světový rekord! Je čtvrtým
atletem, který vyhrál na OH ve třech disciplínách. Před ním to byli Jesse Owens, 1936,
OH Berlín, Bobby Morrow, 1956 Melbourne
a Carl Lewis, 1984 Los Angeles. Owens navíc
získal v Berlíně i zlato v dálce výkonem 806
cm, Carl Lewis vedle třech zlatých ve sprintech také vyhrál dálku – 854 cm. Kdo z nich
překonal na OH světový rekord? Robert Morrow jako finišman vítězné štafety, čas 39,5
a stejně Carl Lewis byl členem štafety, která
časem 38,83 překonala světový rekord.

Bolta našel na kingstonské technické univerzitě atletický trenér Glen
Mills. Boltův manažer, Ricky Simms o tomto zkušeném trenérovi říká,
že jeho hlavní předností je dokonalá znalost karibsko-jamajské mentality, že dobře rozpozná, kdy je potřeba přidat a kdy naopak zvolnit.
„Největší devízou Millse je, že umí navodit atmosféru, aby se Bolt pustil do tvrdého tréninku bez pocitu, že ho někdo nutí.“ Usain Bolt musí
kolem sebe cítit pohodu. „V čem je největší Millsova zásluha? Proč
právě on pozvedl jamajský sprint? Ne každému z karibského ostrova
vyhovuje americký způsob života. Dobře zná jamajskou mentalitu
a dovedl toho využít,“ říká Juck. Pod Millsovým vedením získal titul
mistra světa na 100 metrů i Kim Collins z ostrovů Svatý Kryštof a Nevis
v roce 2003 v Paříži. Mills byl spokojený s Boltovou přípravou a před
odletem do Evropy prohlásil, že je Usain schopen zopakovat výsledek
z olympijského Pekingu. Moc lidí ho ale neposlouchalo…
Rodina je pro Bolta rozhodující, nejspokojenější je s rodiči, matkou
Jennifer a otcem Wellesleyem, žijí ve vesničce Sherwood, tři a půl
hodiny autem od Kingstonu. Mají tam obchod se smíšeným zbožím,
vesnice je slavná díky Usainovým rychlým nohám a určitý díl z finančních odměn věnoval Bolt i na její rozvoj. Už dlouhou dobu Bolt
trpělivě naslouchá Normanu Perthovi, ten je jeho manažerem pro
Jamajku, dlouho se mu stará o finance. A konečně – už šest let je
Bolt s přítelkyní Nitzi Evansovou, studentkou ekonomie na univerzitě
v Kingstonu. Nesmíme zapomínat ani na Boltova maséra Eweralda
Edwardse, ten také rozhodně patří do Boltova týmu.

pak následovaly… „Za rok teď vydělá Usain 10 milionů dolarů,“ tvrdí
Simms.
Boltův otec se bojí létat, ale nakonec ho přemluvili, aby se jel se ženou
Jennifer podívat na svého syna. V hledišti Olympijského stadionu měli
čestná místa. „Usain určitě získá tři tituly, jinak to nemůže dopadnout,“
tvrdila maminka novinářům. „A když Usain říká, že jednou poběží stovku za 9,50, takže to tak prostě bude.“ A Bolt? „Rodiče jsou nervóznější
než já. Pořád jim říkám, uvolněte se a užívejte si mistrovství stejně jako
já.“
Na trenéra Millse jsou oba manažerové Simms i Pearth krátcí. Co řekne, to platí. „Dalo mi opravdu hodně práce, abych letos dostal Bolta
do Ostravy. Což o to, se Simmsem jsme se domluvili, nešlo o peníze,
ale Millsovi se zdálo, že se ostravský mítink koná hodně brzy.“
Z jamajských sprinterů vyzařuje pohoda, ale málo se ví o tvrdém konkurenčním boji sprinterů v Kingstonu. Na jedné straně je Racer Track
Club, ten jako šéftrenér vede Glen Mills, proti němu stojí MVP Truck
Club se svou hlavní hvězdou a největším jamajským Boltovým soupeřem Asafou Powellem. Tento klub jako kouč šéfuje Stephen Francis,
který je i Powellovým trenérem. Určitě i tahle konkurence žene jamajský sprint dopředu.
Atletický svět se připravoval na velké berlínské představení, na souboj Bolt – Gay, ale nakonec to bylo divadlo jednoho herce. Alfonz

„Bolt už dobře ví, že si nemůže dovolit být – nezodpovědným, protože je opravdu hlavní postavou velkého obchodního projektu. Ví, že se musí chovat jinak,
než by třeba někdy chtěl. Je to prostě daň, kterou musí přinést, aby byl projekt
Bolt úspěšný.“
Alfonz Juck
Nečastěji však je s Boltem jeho manažer Ricky Simms, sedmatřicetiletý Ir s vysokoškolským diplomem, který patnáctiletého Bolta objevil
v roce 2003 a od té doby mu vše dojednává. Nejlepší atlet roku 2008
dostal dvakrát v letech 2002 a 2003 cenu IAAF Vycházející hvězda
roku, je juniorským světovým rekordmanem na 200 m – 19,33, držitel
nejlepších světových výkonů na 200 metrů v kategorii do 15 let – 20,58,
do 16 let – 20,13 a do 17 let – 19,93. V patnácti letech a 332 dnech se
stal nejmladším juniorským mistrem světa v historii. A další velké tituly

Juck dostal do tiskového střediska SMS zprávu – „Cítím se dobře,
jsem připravený, Usain Bolt.“ Bolt prohrál v seniorské kategorii na stovce jen jednou, v červenci 2008 ve Stockholmu právě s Powellem.
Na olympiádě v Pekingu šokoval soupeře, ale jakoby na to všichni
zapomněli a připravovali se na souboj Bolta s nejlepším americkým
sprinterem. Amerika věřila, že ji Gay nezklame, ale na startu bylo
vidět, jak je nervózní. Před šampionátem vévodil světovým tabulkám
právě Tyson Gay, Bolt byl o dvě setiny za ním. „Vítěz musí dosáhnout
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času 9,6 a bude se jmenovat Tyson Gay,“ říkal před finále Američan.
Powell byl strnule vážný, jakoby si nechtěl připouštět, že se na ně dívá
celý svět. A Bolt? Smál se, aby se ve vteřině v jakoby nepřítomných
gestech díval někam dozadu a přitom pevně věřil, že za chvíli udělá
každému z nás radost. Bolt, Powell a Gay se vedle sebe na dráze sešli
poprvé. „Tři nejrychlejší muži světa,“ oznamoval hlasatel na stadionu
zaplněným tribunám. Start vyšel napoprvé, do zad foukal sprinterův
vítr o síle 0,9 metru za vteřinu.

mohl být součástí tohoto velkého finále. Očekával se velký souboj
Usaina a Gaye a to mě nesmírně motivovalo. Bolt ukázal, co dovede,
co všechno je možné, jeho čas mě ale ohromil. Škoda, ze druhého
místa bych měl větší radost, ale i tak se cítím jako vítěz, protože tento
závod byl na úplně jiné úrovni než všechny předešlé.“
Čemu odpovídal Boltův čas 9,58 podle maďarských bodovacích
tabulek v ostatních disciplinách? Například výkonu 916 cm ve skoku
dalekém, 251 cm ve výšce, 640 cm ve skoku o tyči, maraton za 1:59

Jak běžel Usain Bolt za světovým rekordem na 100 metrů? Reakční čas při startu
měl 0,146 sekundy, prvních dvacet metrů za 2,89. V té chvíli vedl nad Gayem
o 0,03 sekundy. Nejrychlejší úsek mezi 60 – 80 metry zaběhl Bolt za 1,61, i Gay
byl na tomto úseku nejrychlejší – 1,70. Jak rychle zaběhl Bolt jednotlivé dvacetimetrové úseky? 2,89, 1,75, 1,67, 1,61, 1,66 – dohromady 9,58!
Neděle, 16. srpna 2009, krátce po půl desáté večer, ten sprinterský
zázrak trval 9,58 sekundy. Bolt zlepšil světový rekord o jedenáct setin!
O dosud největší zlepšení rekordu na 100 metrů se postaral v roce
1999 Američan Maurice Greene, překonal ho o pět setin. Gay vytvořil americký rekord, ale prohrál s Boltem o třináct setin. „Před startem
jsem si říkal: Hra začíná. Vy jste nejlepší diváci, které jsem kdy zažil.
Díky za podporu,“ říkal Bolt divákům a dál skotačivě tančil po modrém povrchu Conipur SW berlínského Olympijského stadionu. „Věděl
jsem, že to bude moc těžký závod, ale udělal jsem vše, co jsem musel.
Je to skvělý čas,“ říkal Bolt po závodě. „Je to velký den i pro Jamajku.
Čas, který jsem zaběhl, překvapil i mě, vůbec jsem netušil, že se proti
Pekingu mohu zlepšit o jedenáct setin. Ale u mě je asi všechno možné, zvláště, když si věřím a jsem v pohodě. Soupeři mi dali potřebnou
energii, teď se už mohu v klidu soustředit na dvoustovku a sám jsem
zvědavý, jaký čas zaběhnu.“ Po bájné stovce se mu v mobilním telefonu ozvala jamajská televize, ve druhém mu blahopřál premiér, zdálo
se, že s ním chce mluvit celý sportovní svět.
„Jsem zklamaný, prohrál jsem, ale zaběhl jsem nejrychlejší čas ve své
kariéře a překonal národní rekord. Vydal jsem ze sebe všechno, ale
na Bolta to nestačilo. Byl bych rád, kdyby mi vyšla dvoustovka a mohl
jsem Boltovi porážku vrátit,“ říkal smutný Tyson Gay. A bronzový krajan
Asafa Powell? „Usain běžel fantastický závod a jsem šťastný, že jsem
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hodiny, 110 metrů překážek za 12,33, 18,99 v trojskoku či 100,37 metru
v hodu oštěpem.
A šance na 200 metrů? Zopakuje Bolt Peking? „Dvoustovka bude o to
náročnější, protože jsem Tysona připravil už o jeden titul mistra světa.
Určitě mi to bude chtít vrátit,“ říkal Bolt. Před startem si na svou stranu získal do posledního místa zaplněný stadion tričkem, na němž byl
nápis „Ich bin ein Berlino“ – Jsem Berlino. Přesně tak se jmenoval
maskot berlínského šampionátu. Ve čtvrtek pak Bolt překonal světový
rekord na 200 metrů – 19,19! A to po stovce pochyboval, že se mu
to může podařit, prý dvoustovku tolik netrénoval a přitom byl lepší 11
setin! „Vidíte, všechno je možné. Když jsem ještě loni viděl světový
rekord Michaela Johnsona 19,32, nemyslel jsem si, že ho můžu překonat,“ říkal Bolt na tiskové konferenci. Tyson Gay na start nenastoupil…
Co Bolta ještě může hnát dopředu, neztrácí motivaci? „Opakuji vám
to pořád – chci se stát legendou. Tak na tom pracuji.“
„Získat v Berlíně tři zlaté medaile je skvělá věc a jsem na sebe hrdý,“
prohlásil Bolt po vítězství jamajské štafety v běhu na 4x100 metrů.
A že čtveřice mladíku nepřekonala světový rekord? „Umírám,“ vykřikl
po doběhu. „Už jsem opravdu unavený,“ říkal Bolt na tiskové konferenci a vzal vinu na sebe. „Nyní už chci jen dokončit sezonu bez zranění,
vrátit se domů, užívat si volno, pláže, je toho na mě už opravdu hodně.“

A jamajská štafeta? Bolt běžel třetí úsek se zatáčkou a dosáhl nejlepší čas – 9, 58, Steve Mullings rozbíhal štafetu za 10,01, Michael Frater
druhý úsek a letmou stovku za 9,97 a finišman Asafa Powell dosáhl
ve finiši času 9,74. Co říkali experti? Kdyby Jamajka věnovala více
času tréninku předávek, mohli zaběhnout čas pod 37 vteřin.
Kus berlínské zdi a prémii 340 tisíc dolarů a k tomu dvacet tisíc za
podíl na štafetovém zlatu získal Bolt za devět sprintů. Betonový kvádr
vážil skoro tři tuny, dal mu ho primátor Berlína Klaus Wowereit. „Usain
Bolt nám ukázal, že lze zbourat zdi, které se zdají být nepřekonatelné,“ konstatoval berlínský primátor. „Nikdy na Berlín nezapomenu,
a to nejen na tuto modrou dráhu. Ich bin ein Berlino – Jsem Berlino,“
odpověděl Bolt v narážce na slavný projev amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Právě ten řekl 26. června 1963 v Západním
Berlíně slavnou větu – Ich bin ein Berliner. Před dvěma tisíci lety bylo
nejhrdější větou, kterou mohl člověk vyslovit: „Jsem občan Říma!“

ale prý slavného Jesse Owense podle komentářů amerických médií
ještě nepřekonal. Stovka snů – 9,58, nejrychlejší dvoustovka historie –
19,19 a pak výrazný podíl na zlatu ze štafety. Dva fantastické světové
rekordy! A Owens? Na stejném stadiónu v roce 1936 získal čtyři zlaté
medaile – vyhrál stovku, 200 metrů, dálku a pomohl americké štafetě
ke zlatu. „Bolt je nejrychlejší, ale to je ještě neznamená, že je největším sprinterem historie. Tento titul si nezaslouží nikdo jiný než Owens,“
ozývalo se v některých komentářích amerických atletických expertů.
A samozřejmě se připomíná i atmosféra, ve které černoch medaile
získal – v lóži Hitler a nastupující fašismus, který se jen těžko smiřoval
s Owensovou hegemonií. Komentáře připomínají, že i Owensův výkon
10,2 z šestatřicátého roku byl dosažen v mnohem složitějších podmínkách – kvalita dráhy, tréninkové metody a podmínky, odpovídající
době před více než sedmdesáti lety, jiný životní styl a zabezpečení
sportovců. Owens se samozřejmě nedočkal gratulace nejen od

„Chci být sám sebou, slušným člověkem, tím nejlepším, jak jen to dokáži.“
Usain Bolt, Ostrava, Zlatá tretra, 2009
Dnes je nejhrdější větou, kterou je možné ve svobodném světě
vyslovit, věta: „Jsem Berlíňan!“ prohlásil před šestačtyřiceti lety
J. F. Kennedy a Berlíňané na ta slova nikdy nezapomenou. A Bolt je
svým – Ich bin ein Berlino – vzal u srdce.
Co dál? „Předtím, než skončím se sprintem, bych rád ještě zkusil skok
do dálky. Už jsem o tom mluvil s trenérem a prý bych mohl být dobrý,“
říkal Bolt stanici BBC. „Trenér chce, abych zkusil i běh na 400 metrů.
Moc se mi do čtvrtky nechce, ale pokud trenér rozhodne, abychom
zkusili něco nového, tak do toho dám celé své srdce a duši.“ Jamajský sprinter Usain Bolt na atletickém světovém šampionátu v Berlíně
vybojoval tři zlaté medaile za sprinty na 100 a 200 metrů a ve štafetě
a vše nasvědčuje, že by mezi své disciplíny mohl zařadit i skok do dálky. Nechal se tak inspirovat legendárními Jesse Owensem či Carlem
Lewisem, kteří kromě sprintů vyhrávali i ve skokanském sektoru? Držitel současného světového rekordu 895 cm v dálce Mike Powell tvrdí,
že by byl Bolt vynikajícím dálkařem. „Mohl by jako první překonat
devět metrů,“ myslí si Powell. „Je vysoký, rychlý.“
Amerika se rozhodně nemohla smířit s nadvládou Jamajky na nejkratších tratích, když navíc sprinterské disciplíny byly vždycky doménou
amerických sprinterů. Ano, Usain Bolt je nejrychlejším mužem planety,

Hitlera, ale ani od amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, ten mu neposlal ani blahopřejný telegram. Owensova vnučka Marlene Dortchová byla také pozvána do Berlína… „Na stadionu,
kde Jesse Owens získal v roce 1936 čtyři zlaté olympijské medaile, Bolt
nejen přepsal historii sprintu, ale úplně ji rozcupoval,“ napsal deník
The Sun. A tak nesrovnávejme, nesrovnatelné.
Je to už jednačtyřicet let, když se na olympijských hrách v Mexiku
1968 připravoval k prvnímu pokusu dvaadvacetiletý americký dálkař
Bob Bermon. Před olympiádou měl osobní rekord 833 cm. Rozběhl se
a letěl hodně daleko – 890 cm! Pro všechny to byl skok do 21. století.
Když začalo pršet, schoval se Beamon pod pláštěnku, šel za novináři
a řekl jim, že už skákat nebude, že je mu špatně. A pak k Beamonovi
ještě přišel Angličan Lynn Davies, poplácal ho po zádech a řekl mu –
„víš, chlapče, že jsi nám zničil naši disciplínu?“
A co Bolt? Neudělal něco podobného? I jemu bylo v Berlíně v době
královské stovky dvaadvacet let. Nezměnil i on nadlouho atletický
sprint?
„Je to velký moment atletické historie, ale nikdy nevíte, co se stane
zítra,“ říkal Bolt v Berlíně. Uvidíme…
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Profesionál v každé chvíli
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Petr

Je snad všude, kde je český sport a showbyznys.
Jako devatenáctiletý založil v roce 1974 fotbalový klub osobností AMFORA, který letos oslaví pětatřicátiny a objel s ním celý svět. Příští rok to bude
třicet let, co začal kariéru profesionálního diskžokeje, burcoval hlediště hokejové Sparty, zavedl
tam „mexické“ vlny, je autorem slavného pokřiku
a následného skákání „Kdo neskáče, není Čech,
hop, hop, hop“, dostával diváky do varu při utkáních fotbalové reprezentace. Spolupracoval se
všemi českými televizemi, stejně jako s Čs. rozhlasem. Rád běhá, hraje tenis a fotbal, lyžuje. Dvakrát
doběhl slavné Běchovice a považuje to za svůj
životní sportovní úspěch. Spolu s klubem AMFORA
se věnuje charitě. Už osmnáctý rok spolupracuje
nejen s agenturou TK PLUS, ale stojí v zákulisí i dalších
prostějovských projektů.
„Petra Salavu jsem poznal v době, kdy jsem ho
měl zařazeného spíše jako diskžokeje a člověka, který se v tomto světě umí pohybovat.
Nikdy jsem však netušil, jaký je Petr nesmírně příjemný, seriózní a chytrý kluk,“ říká o něm
Miroslav Černošek.

17

Původně chtěl být elektrotechnikem, ale zlákal ho jiný svět… V roce 1974 založil
fotbalový klub osobností AMFORA. Od roku 1980 profesionální diskžokej, odehrál již
přes 5.500 diskoték. V letech 1989-1996 působil v Čs. rozhlase, uváděl především oblíbený Noční proud. Od roku 1985 spolupracuje s Čs. televizí. Uváděl Hitparádu ČST,
Hity roku 1988, 1989, Popkoktejl, Sportovce roku, soutěž Věčná hra a další pořady. Od
roku 1994 spolupracuje s TV Nova. Moderoval pořady Gólparáda, Český bodygard,
Babeta, Derby, Fotbalista roku a Miss aerobik. Na TV Prima pak opakovaně vyhlášení
Nejlepší fotbalové XI. ČR a soutěžní pořad Bezva rodina. Na řadě projektů se podílel
i jako scénárista a producent. V letech 1985-89 uváděl hokejové studio pražské Sparty. Několikrát moderoval Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku. Od roku 1993 spolupracuje s ČMFS, už třikrát zažil postup na ME a MS. V roce 1996 se s mikrofonem
dostal až na slavný Old Trafford, stadion Manchesteru United, kde zdravil české diváky
v hledišti před semifinále s Francií. Naše fotbalisty, vicemistry Evropy, potom vítal
v Praze na Staroměstském náměstí. V roce 1997 slavil s diváky postup na MS do Francie, po zápase s Holandskem v Praze na Letné postup na ME 2004 v Portugalsku.
Společně s Martinem Dejdarem uváděl v roce 1998 desetihodinový pořad, připravený pro několik desítek tisíc fanoušků, na Staroměstském náměstí v Praze – slavil se
příjezd našich hokejistů, olympijských vítězů z Nagana. Agentura Amfora, kterou Petr
založil v roce 1991 a která začala fungovat od roku 1992, produkuje ročně okolo 120
sportovních a kulturních akcí, velice aktivně spolupracuje s TK PLUS. S fotbalovým klubem Amfora navštívil 26 zemí světa. Od roku 1991 uvádí s Janem Čenským, Michalem
Nesvadbou a mnoha dalšími hosty Vánoční show pro děti do 12 let. Každý rok toto turné
zahrnuje cca 25 představení a Petr Salava turné také sám produkuje. Jako moderátor
vystřídal řadu partnerek, kterými byly postupně: Renata Dlouhá, Mahulena Bočanová,
Olga Šípková, Yveta Blanarovičová, Tereza Kostková, Kateřina Brožová, Jana Štefánková, Iva Kubelková, Jana Nováková-Adamcová, Světlana Zárubová a další. Společně
s Josefem Koktou a Vlastislavem Přečkem uvedl v roce 2001 v život tenisové turné ATT
2001 – Amfora Tenis Tour, kde soupeří tenistů ze světa kultury a podnikatelů. Často se
věnuje charitě a spolu s klubem Amfora podporuje např. Hamzovu odbornou léčebnu
Luže Košumberk, Klub opuštěných maminek Trutnov, ZOO Chleby a všeobecně pak
dětský a mládežnický fotbal. Je otcem dcery Petry (1981) a syna Matěje (2007).
Kdo vám v životě nejvíc pomohl?
„Hodně lidí mi pomohlo a je škoda, že na ně
v tomhle uspěchaném čase zapomínáme, ale
kdybych mohl jmenovat jednoho, tak by to byl
určitě můj táta. Třeba to v té době tak nevypadalo, ani jsem tomu nepřikládal nějaký zvláštní
význam, ale nebylo mi ještě čtrnáct a táta mě
začal posílat na nejrůznější úřady. Byl stavebním
inženýrem, architektem, kreslil doma, projektoval a na tohle vyřizování prostě neměl čas.
A tak jsem začal ťukat na nejrůznější dveře, nosil
a vyzvedával složky, obálky, spousty věcí jsem

bych měl někoho jmenovat, tak je to opravdu
můj táta. A co je hodně důležité, přivedl mě ke
sportu.“

Ani se nemusím ptát, určitě k fotbalu.
„Můj táta byl výborným fotbalistou, ale taky hodně velkým trémistou. Jednou mu řekli, aby přišel
na trénink pražské Viktorky, určitě chtěli, aby za
ni hrál, jemu se však roztřepala kolena a vzdal
to. Jako malý kluk jsem od něj dostal k vánocům
krásný, novotou vonící fotbalový míč a tak mi
vlastně táta ukázal mou příští sportovní cestu.

„Můj táta hrál fotbal lépe než já, ale byl méně průbojný. Jsem fotbalovým nadáním obdařen méně,
ale nepostrádám organizační schopnost a drzost,
takže jsem s fotbalem projel celý svět.“
Petr Salava
pro něj už uměl zařídit. Určitě to byla ve čtrnácti
letech velice dobrá průprava a musím říct, že
to umění organizace, to mi vlastně zůstalo celý
život. Nebál jsem se, nenechal jsem se odbýt,
věděl jsem, že nemůžu přijít domů s prázdnou
a říct tátovi, že mi to prostě nedali. Takže, pokud
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Bohužel, míč mi někdo brzy po vánocích ukradl.
Fotbal jsem začal hrát ve dvanácti za žáky TJ
Praha Podolí, dostal se až do mladšího dorostu
Sparty Praha, ale poznal jsem, že ze mě žádný
reprezentant nebude. Brzy jsem pak začal pracovat v Klubu mládeže Amfora. V té době tam

chodili umělci a sportovci, kteří posléze vytvořili
základ fotbalového klubu Amfora. Tím prošlo
dodneška tři sta padesát lidí, v současnosti má
sedmdesát členů, přibývají noví. Někteří hrají,
jiní jsou v roli tzv. čestných výkopářů, mezi ně
například patří Karel Gott.“

Fotbalový klub osobností Amfora letos
slaví pětatřicetiny.
„Ano, bylo to v roce 1974 a bylo to trochu z nouze. Chtěl jsem být fotbalistou, ale neměl jsem
na vrcholový fotbal a tak jsem si založil vlastní
klub… I když to tehdy samozřejmě nebyl nijak
geniální nápad, ale v podstatě jen způsob, jak
si zahrát na krásných hřištích s pěknými trávníky
a mnohdy před diváky. Ano, hrozně to letí, letos
máme už 35. narozeniny. Fotbalový klub Amfora
je vlajkovou lodí mé agentury Amfora. Drtivou
část z téměř 600 zápasů jsme s Amforou sehráli
samozřejmě doma, pomáháme nejrůznějším
charitativním projektům a tělovýchově, ale
projeli jsme také celý svět. Fotbal a vystoupení
pro krajany jsme zvládli už v 26 zemích světa.
Ten výčet navštívených zemí si neodpustím –

Jakuba Jakoubka, Jana Beneše, Pavla Černockého, Jaromíra Tůmu a další. Každý z nich
byl jiný, každý měl svůj styl a já zatoužil, stát se
jedním z nich. A povedlo se mi to. Dodnes jsem
odehrál hodně přes 5500 diskoték a na práci
diskžokeje navázal úspěšnou rozhlasovou a televizní kariérou. Na druhé straně je ale třeba
říct, že mi to hodně obrátilo život. Jako diskžokej
jsem pracoval hlavně po nocích a ani jsem si
nestačil všimnout, že má dcera Petra vyrostla.
Dnes je jí osmadvacet a dokončuje Právnickou
fakultu v Praze. Její dětství mi opravdu hodně
uteklo a to byla daň létům stráveným za mixažním pultem. Žilo se rychle, hodně rychle. Ale teď
je to jiné, mám syna Matěje, jsou mu dva roky,
takže nyní skoro žádné diskotéky, hodně si ho
užívám. Tu chybu už podruhé neudělám.“

Kdy jste začal spolupracovat s TK PLUS?
„Psal se rok 1992 a v Prostějově jsem se poprvé setkal s Dr. Miroslavem Černoškem. Tenisový
areál tehdy tvořily jen čtyři dvorce a klubovna
se šatnami, dodnes nazývaná – Domeček. První akce dopadla dobře a stali se z nás nejen

„Přiznám se, že mě prostředí showbyznysu někdy
mírně zneklidňuje svou častou neseriózností a permanentními skandály, ale Petr je ten, který vzájemné dohody nesmírně respektuje a dodržuje. Pokud
nastane jakýkoliv problém, je schopen věci velice
operativně řešit, zajistit náhradní řešení. Prostě se
o ty věci nemusíme starat, je pro nás zárukou.
Do Prostějova přivedl všechny hvězdy české a slovenské pop music.“
Miroslav Černošek
Rakousko, Itálie, Německo, Francie, Belgie,
Anglie, Řecko, Portugalsko, Brazílie, Japonsko,
Slovensko, Tunisko, Austrálie, Nový Zéland, Thajsko, Jihoafrická republika, Indonésie, Kostarika,
Rusko, Spojené arabské emiráty, USA, Chile, Paraguay, Kambodža, Finsko, Keňa. Znamenalo to
možnost uvidět například velryby, slony, nosorožce, žirafy ve volné přírodě, Mys dobré naděje,
stadion Maracana, vodopády Iguassu, palác
Angkor Wat, Sochu Svobody v New Yorku, Rudé
náměstí v Moskvě, překročit Severní polární
kruh… Napsal jsem už tři knížky a chystám čtvrtou, je o čem psát.“

Co vlastně způsobilo, že jste se v roce
1980 stal profesionálním diskžokejem?
„Od roku 1973 jsem byl v klubu mládeže Amfora, kde jsem měl šanci vidět v akci tehdejší československá diskžokejská esa – Miloše Skalku,

dlouholetí obchodní partneři, ale – věřím, že to
mohu říct – i přátelé. A měl jsem velkou radost,
když jsem sledoval vývoj TK PLUS a také rozvoj
tenisového areálu, ze kterého je dnes špičkové
centrum evropské úrovně. A když se dnes otáčím zpátky, tak jsem měl opravdu velké štěstí,
že jsem se s Mirkem Černoškem potkal. Od
začátku bylo jasné, že mu jde o to, aby akce
dopadly co nejlépe a vždycky jsem se snažil –
a snažím odvádět co nejlepší práci. Určitě
i proto trvá naše spolupráce už osmnáct let a já
si jí velmi vážím.“

Která akce byla pro vás první a jak jste
ji tehdy vnímal?
„Byl to Tenisový turnaj osobností, moderoval
jsem ho a večer uváděl diskotéku. Pamatuji si
moc dobře, byla tam skvělá atmosféra a ta je
v Prostějově pořád. Co mě tehdy ale ani ve snu
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„Mrzí mě, že se o Amfoře nejvíc píše v souvislosti s tím, že se právě vrátila z New Yorku,
ale nikdo nenapíše,
že třeba přijela z Horní
Dolní, kde hrála v neděli zadarmo a přišly
na ni dva tisíce diváků. A že ze vstupného
bude místní fotbalová
mládež žít rok.“
< Petr Salava >

nenapadlo? Že ta naše spolupráce bude trvat
skoro 20 let…“

Připomeňme si některé akce, které jste
pro prostějovskou agenturu TK PLUS
produkoval?
„Myslím, že už je to okolo dvou stovek akcí. Několik Zlatých kanárů, televizní projekty Bezva rodina, Věčná hra, Setkání prostějovských rodáků,
Sportovní osobnost století, výstavu obrazů Karla
Gotta, hokejové a tenisové exhibice, dále seriál
vyhlašování Nejlepších sportovců Olomouckého kraje, Kulturní počiny Olomouckého kraje,
Světovou atletickou show v O2 aréně a také desítky tradičních zahradních party, kde jsem uvedl celou českou a slovenskou špičku pop music
– Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Olympic,
Miroslava Žbirku, Pavola Haberu, Vaša Patejdla,
Lucii Bílou, Petra Nováka, Josefa Laufera, Ivetu
Bartošovou, Jiřího Zonygu, skupiny No Name,
Kryštof a množství dalších umělců. A nesmím
samozřejmě zapomenout ani na diskotéky,
které byly v Prostějově vždycky bouřlivé.“

Jak se vám spolupracuje s organizátory
z TK PLUS?
„Akce TK PLUS jsou vždy velmi profesionální
a spolupracuje se nám velmi dobře. Mám rád
německý styl práce, preciznost a kvalitu a to
je TK PLUS. A je tam hodně pracovitých lidí, na
které se vždycky mohu obrátit. Přijedete tam
a vidíte, jak jim záleží, aby akce dopadla
dobře, aby byli jejich obchodní partneři spokojeni. Zárukou dokonalé atmosféry v Prostějově
je osobnost Mirka Černoška. Je velmi schopným a ambiciózním manažerem, výborným

„Je pochopitelné, že společnost, která se dostane ve svém odvětví až na vrchol, hledá další zájem a pole působnosti, snaží se veřejnosti
v regionu nabídnout něco navíc. Sport a kultura
k sobě mají hodně blízko a TK PLUS jen dokazuje, že je kvalitní – nejen sportovní marketingovou agenturou. A že na vernisáž přiletí z Ameriky
Ivan Lendl, samozřejmě velký sběratel Alfonse
Muchy, to všechno jen potvrzuje.“

Jak vnímáte vztah TK PLUS k charitativním
projektům?
„Charita patří ke všem akcím TK PLUS. Jsou to už
miliony korun, které byly předány prostřednictvím symbolických šeků a já u toho hodně často
byl. U nás, v ČR, to není úplně běžné, že někdo
na charitu myslí neustále. Z mého pohledu
zaslouží Prostějovští velké poděkování.“

Které akce TK PLUS považujete za
nejlepší?
„Prakticky všechny akce TK PLUS přesahují rámec Olomouckého kraje a některé mají i evropský formát. Vzpomínám si na úžasný projekt
Sportovní osobnosti století v pražském Obecním
domě, s řadou legend a výjimečných i zahraničních hostů. Nebo atletická Zlatá tretra. Z mítinku, který pomalu upadal, je dnes zásluhou TK
PLUS prvotřídní evropský atletický podnik. Letos
v listopadu se chystá další show, která do Prahy
přivede tenisová esa a dokonce i několik vítězů
grandslamových turnajů. TK PLUS prostě umí!“

Společnost TK PLUS a její akce jsou spojeny s řadou sportovních osobností. Určitě
jste se s mnohými setkal.

„V Amfoře je to namíchané. Jsou tam ti, co to umí,
i osobnosti kvůli tvářím. Proto pro nás samozřejmě
byla velká čest zahrát si s legendami, jako byli již
zesnulí Josef Bican či Andrej Kvašňák nebo jako
jsou František Veselý či Tonda Panenka. Vlastně je
to pro mě splnění klukovského snu. Kdo dnes může
říct, že hrál s Bicanem?“
Petr Salava
prognostikem, má své vize a také tým, o který
se může opřít. Své projekty dotahuje do konce
a právem je řazen v České republice mezi TOP
manažery.“

Co říkáte tomu, že se TK PLUS podílí i na
kulturních projektech – Cena Olomouckého kraje za kulturu, výstavy Alfonse
Muchy, na jejich vernisáže přiletěl z Ameriky také Ivan Lendl, Pocta kubismu,
výstava Josefa Lady a mnohé další.
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„Byly to opravdu úžasné zážitky. Osobní setkání namátkou se Sergejem Bubkou, Jaromírem
Jágrem, Janem Železným, Romanem Šebrlem,
Illie Nastasem, Mansoure Bahramim, Dominikem
Haškem, Carl Lewisem, Annou Kurnikovovou
a naposledy s mistrem světa Usainem Boltem,
se kterým jsem se dokonce v rámci Zlaté tretry
2009 proběhl po dráze vítkovického stadionu…
S hvězdami jsem se setkal i při jiných akcích.
Když jsem jako dramaturg natáčel reportáž

z vyhlášení Sportovců století ve Vídeňské opeře, stál jsem metr od Muhammada Aliho, Carla
Lewise a dalších hvězd. To se nezapomíná. Jen
tak mezi řečí, u jednoho ze stolů čestných hostů ve Vídeňské opeře seděl i Mirek Černošek.
V Košicích jsem natáčel pro TV Nova mini
rozhovor s Pelém. Taky úžasná vzpomínka… Pro
sportovního fandu, jako jsem já, opravdu něco
nezapomenutelného.“

Vraťme se ještě k Amfoře. Karel Šíp prý
jednou někde řekl, že Petr Salava je
důkazem, že jeden dobrý nápad stačí
na celý život.
„Ročně dostávám okolo 70-80 nabídek na sehrání zápasu. Z nich vyberu deset. Hrajeme
květen, červen, září, vždy v neděli od půl jedenácté dopoledne. Hrajeme za stejných podmínek, jako v dobách našich začátků – za cestovné, stravné, nutnou režii. Proto je o nás tak
obrovský zájem. Jednám pouze s tělovýchovnými jednotami, se sportovními kluby a výtěžky
necháváme v jejich pokladnách. Navíc přispíváme na nejrůznější charitativní konta. V mailu
mám teď nabídky až na rok 2013… Ale vím já,
jestli ještě budeme v roce 2013 existovat?“

žský král Norodom Sihamoni, v Nairobi předseda keňského parlamentu Kenneth Marande,
ministři, velvyslanci, primátoři. Desítky silných
zážitků.“

V současnosti jste moderátorem, producentem, scénáristou, režisérem, občas
ještě i diskžokejem. Co vás z toho baví
nejvíc?
„Baví mě právě ta pestrost. Být každý den někým jiným. Nevydržel bych monotónní činnost.
Nejraději ale mám „stavby na zelené louce“.
To když mi třeba nějaká společnost zadá úkol,
například realizovat velký fotbalový turnaj
s ještě větším doprovodným programem, soutěžemi, aktivitami. A navíc mi na to dá dostatek
financí. To je pak radost vymýšlet a připravovat…“

Sportujete aktivně, kromě fotbalu?

„Petr Novotný ležel
kdysi na nejslavnější
pláži světa, na Copacabaně, koukal
na své křivé chlupaté
nohy a povídal – nožičky moje zlatý, kam
vy jste mě s tím fotbalem až zanesly. To
bylo hodně drzý. Ano,
dostala ho tam Amfora.“
< Jan Rosák >

„Kromě fotbalu se věnuji tenisu, mám rád jízdu na kole, běhání, v zimě lyžování a bowling.
S kamarády jsme dokonce v roce 2007 „jeli“
i Vltavu. Sport je prostě můj život.“

A co agentura Amfora? Čemu se věnuje
a kolik toho zvládá?
„Agentura organizuje v průměru okolo sto akcí
ročně. Od malých akcí až po obří zakázky. Na
ty si samozřejmě najímám nejrůznější profese.
Pro mě je opravdu velkou výhodou, že jsem mužem několika profesí a tak dost ušetřím. V současnosti například připravuji vyhlášení Sportovce Ministerstva vnitra 2009, Večer tenisových
mistrů na Žofíně za účasti několika vítězů grandslamových turnajů, prosincové turné pro děti
po celé ČR Vánoční show 2009 a samozřejmě
oslavu 35. narozenin Amfory, která se uskuteční
v Divadle Hybernia letos v listopadu. Na nedostatek práce si nemohu stěžovat.“

Přiznejme, o mnohých aktivitách agentury Amfora veřejnost moc neví.
„V naší zemi se úspěch moc neodpouští. Každá
cesta Amfory je svým způsobem reprezentace
ČR. Při jedné z cest jsme přilákali na naší ambasádu v Santiagu a také v brazilském Sao Paulu
na dvě stovky hostů, krajanů, několik velvyslanců, významných politiků a novinářů. Koncert se
moc líbil. Dále jsme pomáhali založit Nadaci na
obnovu a vyčištění bájného jezera Yapacarai
v Paraguayi. Všichni jsme obdrželi čestné občanství města Asuncion a setkali se na hřišti
i mimo něj s hvězdami tamní kopané, jako je
Ramon, který hrál za Barcelonu a Manchester
United. Měli jsme policejní doprovod, všude si
nás považovali a obdivovali. Náklady na cestu jsme si hradili sami. Ale o tom všem se nikdo
nedočte. Pozitivní zprávy nikoho nezajímají.
A to mě štve...“

Přijaly vás při vašich cestách s Amforou
také nějaké zajímavé osobnosti?
„Ano, jistě. Na Pražském hradě prezident ČR
profesor Václav Klaus, v Phnom Penhu kambod-
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Argentina na kolenou
22

Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem předvedli v ostravské ČEZ Aréně proti týmu Argentiny dokonalé daviscupové představení. Mělo chytrou předehru,
navíc obestřenou tajemstvím a pak výborně sehrané jednotlivé role. Tomáš
porazil první den Juana Monaca, Radek ještě odpočíval, pak společně přehráli ve čtyřhře pár Jose Acasuso, Leonardo Mayer, aby třetí den získal Radek
třetí rozhodující bod. Čtvrtfinálová daviscupová opona se mohla zavřít, ale
na symbolické taraflexové forbíně v ČEZ Aréně ještě probíhalo nekonečné slavení postupu do semifinále. Česká daviscupová reprezentace se tam
probojovala po třinácti letech a máme radost, že se o to stoprocentně zasloužili
tenisté TK AGROFERT Prostějov.
Nebylo to před zápasem jednoduché, do poslední chvíle nehrající kapitán Jaroslav Navrátil neměl jistotu, zda bude mít kompletní tým.
Radek Štěpánek si nepříjemně zranil kotník
v prvním kole UniCredit Czech Open v Prostějově, ve Wimbledonu se probojoval s bolavým
kolenem do osmifinále, pak zákonitě přišla
několikadenní přestávka. Radek sám nevěděl,
zda bude v pořádku. „Zápas s Argentinou se dá
vyhrát jen se Štěpánkem, s Ivo Minářem nemáme šanci, na tři vítězné sety prostě musíte být
lepší. Ivo je proti Radkovi a Tomášovi především
v daviscupových zkušenostech ještě hodně
pozadu, hrál zatím jen jednou – právě v Ostravě proti Americe. Když budeme kompletní, tak
můžeme myslet na vítězství, jinak ne,“ říkal Navrátil už dlouho před zápasem. Za Berdychem
a Štěpánkem není v současné době opravdu
nikdo, kdo by byl schopen odehrát velké
daviscupové zápasy. I proto měl Navrátil před
Argentinou vše složitější. Nemáte obavy, že
Štěpánek nebude moci proti Argentině nastoupit? ptali se novináři Navrátila. „Strach
mám, ale ještě máme pár dní čas. Věřím, že
se Radek dá za pomoci docenta Koláře dohromady a nastoupíme v plné síle,“ odpovídal kapitán rádoby optimisticky, ale dobře
věděl, že Radek v pořádku není. „Bylo to jasné hned ve chvíli, kdy jsme přijeli do Ostravy.
Radek nebyl ve své kůži,“ říkal Navrátil. „Navíc
dobře vím, že co se v daviscupovém týdnu
nenatrénuje do středy, těžko se pak už dohání.“
Radek sám hledal vnitřní klid a soustřeďoval se
na chvíli, kdy bude moci vstoupit na ostravský
taraflex. Co říkal novinářům? „Pět dnů jsem využil k tomu, abych co nejvíce odpočíval. V pondělí se poprvé postavím na kurt, věřím, že to
bude v pořádku a do příští neděle se mi budou
problémy vyhýbat.“ V pondělí Radek trénoval
jen chvíli. „Není to dobré, je na něm vidět, že se
necítí v kondici. Nabuzený je pořád stejně, říká,
že musíme vyhrát, ale v pondělí večer mi bylo
jasné, že v pátek nenastoupí,“ konstatoval Navrátil. „Je mu třicet, tělo dostává strašlivě zabrat,
snaží se hrát s obrovským nasazením a ten jeho
náročný tenis se musí někde projevit. Chodí
na síť, hraje odvážně a hlavně strašně bojuje.“
Šance byla o to větší, že Argentina přiletěla
do Ostravy bez devatenáctého hráče ATP Davida Nalbandiana, ten podstoupil v Barceloně
operaci kyčle a na čtyři měsíce musel opustit
turnajový okruh. Nalbandian loni nechyběl
daviscupovému týmu ani jednou a výrazně
mu pomohl k postupu do finále, ve kterém

Argentina nakonec prohrála se Španělskem.
V letošní sezoně už bývalý třetí hráč světa dokázal vyhrát turnaj v Sydney. „Když jsem se
dozvěděl, že nenastoupí jejich nejzkušenější
týmový hráč David Nalbandian, tak jsem byl
rozhodně větším optimistou, než kdyby Argentinci nastoupili kompletní – tedy Del Potro a Nalbandian. Spojení těchto dvou Argentinců je
přímo hrozivé, po Roland Garros byl Del Potro
na 5. místě a Nalbandian na sedmnáctém…
Po Key Biscayne se sice šuškalo, že ve čtvrtfinále nenastoupí ani Del Potro, ale pak se přece
jen s Argentinským tenisovým svazem dohodl.
Takže podle mého názoru by měli ve dvouhrách nastoupit právě on a Juan Monaco.“
Navrátil měl stoprocentní pravdu, jen se stále hledala otázka – zda bude Juan Martin
Del Potro sám na všechno stačit. V Davisově
poháru hraje Del Potro od roku 2007, loni pomohl Argentině k postupu do finále, v semifinále proti Rusku porazil Davyděnka i Andrejeva,
neprohrál ani set. Loni, týden před finále Davisova poháru startoval Del Potro na Turnaji mistrů v Šanghaji, prohrál ve skupině s Davyděnkem a Djokovičem, ve dvou tiebreacích porazil
Tsongu. Objevily se pak hlasy, že dal přednost
osobním tenisovým ambicím před historickým
zápasem pro tenisovou Argentinu, která se dostala potřetí do finále Davisova poháru. Hlavně
Nalbandianovi hodně záleželo na výsledku,
v roce 2006 byl členem týmu, který prohrál
v Moskvě 2:3 a všichni věřili, že Španělsko –
navíc bez zraněného Nadala – doma porazí.
Ve finále na stadiónu Islas Malvinas v Mar del
Plata však Del Potro v první den podlehl Feliciano Lopezovi ve čtyřech setech, během čtvrtého setu si navíc poranil stehenní sval na pravé
noze a Davisův pohár pro něj skončil, Argentina prohrála 1:3. Hned se samozřejmě hledaly
důvody domácího selhání, podle některých
zdrojů za to mohla i špatná atmosféra v týmu,
Nalbandian a Del Potro od té doby toho spolu moc nenamluvili, i když se pak za pár týdnů
představili na deblovém turnaji… Juan Monaco
byl loni v únoru na 14. místě ATP, v Davisově
poháru měl premiéru v roce 2004, v Bulharsku
prohrála Argentina a Monaco podlehl Volčkovovi. Novou šanci dostal po čtyřech letech,
ve čtvrtfinále Světové skupiny porazila doma
Argentina Švédsko 4:1 a Monaco přehrál
ve dvou setech Thomase Johanssona. Letos
v prvním kole vyhrála Argentina v Buenos Aires
nad Nizozemskem 5:0 a Monaco porazil de
Bakkera. Nalbandian proti Nizozemsku nehrál
kvůli nemoci, Del Potro požádal nehrajícího

Česká republika –
Argentina 3:2,
čtvrtfinále Světové
skupiny Davisova
poháru, 10. – 12. 7.,
Ostrava, ČEZ Aréna:
Tomáš Berdych –
Juan Monaco 6:4,
2:6, 2:6, 6:3, 6:2, Ivo
Minář – Juan Martin
Del Potro 1:6, 3:6,
3:6, Tomáš Berdych,
Radek Štěpánek –
Jose Acasuso,
Leonardo Mayer
6:1, 6:4, 6:3, Tomáš
Berdych – Juan
Martin Del Potro
4:6, 4:6, 4:6, Radek
Štěpánek – Juan
Monaco 7:6 (5),
6:3, 6:2.
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„My Češi si přece nemusíme říkat, že Davisův pohár je něco
velkého, doslova posvátného. Můžete vyhrát spousty turnajů,
na ně se ale zapomíná. Z českých tenistů dělá hrdiny jen
Davisův pohár a pak
Grand Slamy.“
Jaroslav Navrátil,
nehrající kapitán

kapitána Vasqueze, aby nebyl v nominaci.
Argentinský nehrající kapitán Modest Vazquez
se v Ostravě tvářil, že mu Nalbandian nechybí.
„Juan Martin nás dovede do semifinále,“ říkal
a díval se vyzývavě na Del Potra. Kdo měl být
druhým Argentincem ve dvouhře? Bylo veřejným tajemstvím, že Vazquez ukáže na Monaca. Taky se tak stalo. Jak se zamlouval taraflex
Argentincům? „Je hodně rychlý, ale doufám,
že se na zápas stihneme dobře připravit. Jsme
odhodláni udělat maximum pro úspěch,“ řekl
na tiskové konferenci pátý hráč světa a argentinská jednička Juan Martin Del Potro.
Od začátku bylo jasné, že Del Potro bude největší hvězdou zápasu, věděl to i Navrátil. Jak se
podle něj dala Argentina porazit? „Viděl jsem
Del Potra, toho tady neporazí nikdo, přes druhého hráče můžeme udělat dva body a když
bude Radek schopný hrát i debla, můžeme vyhrát. Jako kapitán prostě musím věřit a taky se
optimisticky tvářit.“ Navrátil se dívá na stav daviscupového týmu reálněji než mnozí jiní, máme
opravdu jen dva hráče, na druhé straně v podobných problémech je naprostá většina týmů
Světové skupiny.
Ve čtvrtek v poledne už bylo jasné, že páteční
dvouhra bude bez Štěpánka. Následně se ukázalo, jak moudré to bylo rozhodnutí. Přiznejme,
Radek toho moc nenatrénoval, proti Del Potrovi
by měl malé šance a zbytečně by plýtval silami.
Navrátilův recept na postup do semifinále byl
jasný – dva body přes druhého hráče Monaca a vítězství ve čtyřhře. Jednoduché – a také
jedině možné…
Tomáš Berdych nastupoval – konečně jako
ke všem daviscupovým zápasům – jako týmový profesionál, vyzařovala z něj pohoda, pro
každého kapitána je zárukou, že bude dokonalým parťákem. „Tomáš má ideální týmovou
povahu, umí se soustředit na zápas a přesně vycítil – jakou roli v daviscupové partě hraje,“ říká
Navrátil. Tomáš navíc mohl být před zápasem
v optimistické náladě – se všemi Argentinci, co
přijeli do Ostravy, měl lepší bilanci ve vzájemných zápasech. „Na tom se ale nedá stavět,
já měl taky s Davyděnkem před Wimbledonem
0:8, pak se ale hrálo na trávě a bylo to najed-

nou o něčem jiném,“ říkal Tomáš před zápasem. „A Del Potro? Výborně servíruje, vyzařuje
z něj jistota, myslím si, že ho taraflex nezaskočí.“
Argentinci čekali, že Štěpánek nenastoupí.
„Po tréninku jsme se domluvili, že kdybych nastoupil, bylo by to velké riziko. Udělám vše,
abych byl připravený na čtyřhru,“ řekl Štěpánek
po losování. „Koleno pořád bolí,“ dodal. „Nemohu se na něj stoprocentně spolehnout.“
1:1 po prvním dnu, tenisoví snílci si sice přáli 2:0,
ale to by neexistovala tenisová spravedlnost.
Tomáš porazil Monaka po velkém boji v pěti
setech, po třech a půl hodině, Minář podlehl
pátému hráči světa Del Potrovi hladce ve třech
setech za hodinu a tři čtvrtě.. Co říkal Berdych
po zápase? „Nedařil se mi první servis, bez něho
se mi těžko hraje. Nemohl jsem se dostat do
zápasu a když nemám tlak, tak se trápím.“
Vítězný scénář se začal naplňovat, Radek kývl,
že nastoupí ve čtyřhře, Tomáš se po pátečním
pětiseťáku necítil unavený. Vazquez nahlásil
při losování dvojici Del Potro – Mayer, Navrátil
byl však přesvědčený, že místo Mayera přijde
na kurt José Acasuso. Ukázalo se, že to byla
největší chyba argentinského kapitána… Štěpánek s Berdychem vyhráli společně čtvrtou
daviscupovou čtyřhru, porazili pár Jose Acasuso, Leonardo Mayer, poprvé jim k tomu stačily
tři sety. Po čtyřhře jsme vedli 2:1.
Berdych neměl proti Del Potrovi v závěrečný
den moc šancí, Argentinec vstoupil do zápasu
jako uragán a Tomáš pořád tahal za kratší konec. V rozhodujícím zápase bojovný Štěpánek
poslal český tým po třinácti letech do semifinále! Stejně jako předloni proti Švýcarsku vzal
na sebe roli – rozhodujícího spasitele. A tohle
Radek umí. Ano, čtvrtfinálová daviscupová
opona se mohla zavřít, ale na symbolické taraflexové forbíně ještě probíhalo nekonečné
slavení postupu do semifinále.
V druhé polovině září nás v semifinále čeká
Chorvatsko, které v Poreči porazilo Ameriku.
„Jsou temperamentní a horkokrevní, ale my
k nim jedeme proto, abychom urvali tři body
a postup do finále. A nebudeme se dívat doprava ani doleva,“ říkal Štěpánek v pozápasové euforii. Všichni si přejeme, aby měl pravdu…

„Organizační úspěchy a. s. Česká sportovní? Laďa Šafařík s Jirkou Mazánkem, Karlem Tejkalem, Liborem Kloudem, Petrem Pálou a Petrou Píchalovou-Langrovou – to je dnes opravdu nadstandartně
fungující tým. Vážíme si toho, že nám ČTS a prezident Ivo Kaderka opakovaně prodloužil smlouvu
na pořádání týmových akcí a svědčí to určitě i o tom, že to umíme a že je s námi český tenis spokojený.
A to, že jsme v letošním roce dostali od ITF ocenění a nemalou finanční odměnu za nejlepší organizaci prvního kola Davis Cupu a také za první a druhé kolo Fed Cupu, navíc v tak náročné hale jakou
je brněnské Rondo, to jen potvrzuje. Dalo by se říct, že co jsme letos v Davis a Fed Cupu organizovali,
tak jsme byli nejlepší na světě! Co bych chtěl zdůraznit? Je to opravdu výsledek práce týmu kolem
Ládi Šafaříka, ne můj, já se na tyto projekty snažím shánět finanční prostředky.“
Miroslav Černošek
„Semifinále proti Argentině se mnohým mohlo zdát stejně lehké jako fedcupový duel proti Americe,
nepřiletěl Nalbandian a tahle skutečnost nás dostala do role mírných favoritů. Týmové soutěže jsou
však kruté a jsou opravdu o něčem jiném, než vypovídá žebříček a papírové předpoklady. Nechybělo
mnoho a Tomáš nedotáhl první zápas proti Monacovi do vítězného konce, třebaže prakticky všichni
s jeho bodem počítali. V ohromné konkurenci se tyhle týmové soutěže rozhodují až v závěru. Jen
připomínám, letos se Davisova poháru zúčastnilo 254 zemí!“
Ivo Kaderka
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Jágr

Jaké bude další léto?
26

Spolupráce s JÁGR Teamem začala v roce
1996, v roce 2000 se marketingová agentura TK
PLUS domluvila na exkluzivním partnerství, letos
mají oba za sebou desáté společné léto? Jaké
bylo? Přiznejme, zájem o hvězdy NHL a dalších
evropských lig není tak intenzivní jako před deseti lety, nejprestižnější hokejová soutěž mnohem silněji vstoupila do zájmu českého sportovního fanouška, víc o ní ví a určitě za to mohlo
i loňské zahájení NHL v Praze s New York Rangers a Tampou Bay. Za celou akcí stála společnost Česká sportovní a právě její majitel moc
chtěl, aby se v Praze představil Jaromír Jágr
a jeho New York Rangers, se kterým v průběhu seriálu s JÁGR Teamem navázal kamarádské vztahy. „Moc mi na tom záleželo, nakonec
nám Jarda opravdu hodně pomohl. Dokonale
zná zákulisí NHL a mockrát 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 hodně štěstí v novém angažmá,“
říkal loni na začátku roku Černošek. Jaromír
Jágr změnil angažmá, díky jemu získala ruská
KHL na větší prestiži, ale přiznejme – nemá takový lesk jako ta americká, navíc s dvaadevadesátiletou tradicí! Na druhé straně – Jágr je
stále jedno z největších jmen ve světě hokeje,
je světovou sportovní celebritou a když se objeví v drezu JÁGR Teamu na jakékoliv akci, hned

během základní skupiny ani set, v semifinále si
poradili bez problémů s dvojicí Kaberle – Hanzal a ve finále porazili 2:0 na sety tým Karla
Pilaře.
K létu samozřejmě patří týdenní hokejové soustředění v Prostějově. Vedle těchto akcí organizoval JÁGR Team už tradiční letní hokejové
školy, Jaromír Jágr se představil i při exhibici
v Kladně. V exhibičním duelu pak JÁGR Team
bez své největší hvězdy prohrál v Hodoníně
6:9, o výsledku rozhodla druhá třetina, kterou
nadšeně bojující domácí hokejisté vyhráli 4:1.
Navzdory zlepšenému výkonu už JÁGR Team,
v jehož sestavě chyběl v Omsku trénující Jaromír Jágr, dokázal v poslední třetině jen zkorigovat výsledek. S prostějovskými Jestřáby vyhrál
JÁGR Team 6:4. „Hrálo se v přátelském tempu,
pro naše kluky to byla možnost setkání s jiným
hokejem. Myslím, že všichni mohli být spokojeni,“
zhodnotil utkání trenér prostějovských Jestřábů
Aleš Flašar.
Jaké bude další Léto s JÁGR Teamem? „Máme
za sebou deset společných let, udělali jsme
hodně prospěšných akcí, v rámci charity přispěli mnoha subjektům. Doba se však mění a s ní
i samozřejmě pohled na tyto projekty. Tomu
musí odpovídat i naše marketingová filozofie
a další spolupráce s JÁGR Teamem,“ říká Miroslav Černošek.

Jágr je stále jedno z největších jmen ve světě hokeje, je světovou sportovní celebritou a když se objeví v drezu JÁGR Teamu na jakékoliv akci, hned má
vše větší lesk
má vše větší lesk. A je docela přirozené, že se
Jágr často zúčastňuje projektů TK PLUS, jeho
podíl na exhibici s Annou Kurnikovovou při
UniCredit Czech Open byl hodně zábavný,
dokázal, že tyhle promoakce dokonale umí.
Hokejisté NHL byli na V.I.P. golfovém turnaji
osobností, který se konal v rámci tenisového
Czech Open v Austerliz Golf Clubu ve Slavkově
u Brna, JÁGR Team Tennis Open 2009 v areálu
Véska u Olomouce určitě patřil k nejprestižněji obsazeným V.I.P. akcím u nás, na tenisovém
a golfovém turnaji se představily významné
osobností veřejného života, bankovnictví, byznysu, sportu a kultury. Už tradičně se předávaly
šeky s charitativní pomocí.
Fotbalové zápasy, golfová klání, beachvolejbalový turnaj ve Starých Splavech u Máchova
jezera. O ten je každoročně velký zájem. Každý
pár hokejistů měl k sobě ještě jednu profesionální volejbalistku, které se střídaly. Loňské vítězství
obhajovala čtveřice Zelenka, Nedvěd, Poulová
a Eliášová, která je akademickou mistryní ČR
v beachvolejbale. Toto kvarteto neprohrálo
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PARLAMENT
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V druhé polovině července se v Karlových Varech konalo
15. ME v golfu evropských parlamentních týmů, slavnostní
zahájení se uskutečnilo v Grand Hotelu Pupp a českou golfovou parlamentní reprezentaci vedl její prezident, jinak
místopředseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR Pavel
Suchánek, který pronesl také oficiální zahajovací řeč a přivítal kolegy-golfisty z evropských parlamentů. Na akci se
také podílela marketingová agentura TK PLUS. „Snažili jsme
se vytvořit golfistům co nejlepší podmínky a jsme rádi, že
se jim v Karlových Varech líbilo,“ říká manažer David Lenz,
který má v posledním období golfové projekty v TK PLUS
na starost. Parlamentního turnaje se zúčastnili poslanci z šesti
zemí, Německa, Švýcarska, Polska, Slovinska, Belgie a České
republiky, hrálo se v Golf Clubu Resort Karlovy Vary, hlavním
organizátorem byl prezident Golfového klubu Parlamentu
ČR Pavel Suchánek. V poslední den se v rámci Stablefordu
hrála i soutěž týmů, kterou vyhráli čeští poslanci.
„Byl to zatím nejlépe připravený parlamentní turnaj a rád
bych za to všem organizátorům poděkoval,“ řekl na závěrečné party v hotelu Richmond zástupce švýcarské parlamentní
reprezentace René Bauer, která bude šampionát pořádat
příští rok. „Budeme se muset hodně snažit, abychom českou
pořadatelskou laťku překonali.“ Moderátory akce byli Petr
Salava a Dagmar Damková, v hotelu Richmond příznivcům golfu zazpívala Jitka Zelenková. „Rád bych poděkoval
organizátorům a všem obchodním partnerům,“ konstatoval
na závěr šéf golfistů českého parlamentu Pavel Suchánek.

GOLF EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF NATIONAL PARLAMENTS 2009
Výsledková listina

STABLEFORD
		

HCP před

HCP po

Kolo 1

1.

Baer René (Švýc.)

21,8

20,2

40 / ---

2.

Posedel Lojze (Slovin.)

20,4

19,6

38 / 93

3.

Kučera Miloslav NAMCC

15,3

14,7

38 / 88

4.

Gutting Olaf (Něm.)

26,8

26,8

35 / ---

5.

Fiala Radim SOGCC

26,1

26,1

35 / ---

BRUTTO		

50

N

20

		

HCP před

HCP po

Kolo 1

1.

Kučera Miloslav NAMCC

15,3

14,7

22 / 88 / (38)

2.

Suchánek Pavel GCKVA

13,8

13,8

19 / 90 / (34)

3.

Kovář Jiří GCAUS

11,7

11,8

18 / 92 / (31)

4.

Posedel Lojze (Slovin.)

20,4

19,6

17 / 93 / (38)

5.

Scherer Marcel (Něm.)

15,0

15,1

17 / --- / (32)
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SVĚTOVÝ TENIS

Vážíme si důvěry ITF
30

Připomeňme, že pořadatelství Mistrovství světa do 14 let bylo jedním z prvních dokonalých
diplomatických tahů čerstvě zvoleného prezidenta ČTS Ivo Kaderky v roce 1998. Na výročním zasedání ITF v Helsinkách si tehdy plácl
nejen s prezidentem ITF Francesco Rici Bittim,
ale za pár týdnů i s šéfem prostějovského tenisu
dr. Miroslavem Černoškem. „Nikde jinde by to
tak kvalitně nepřipravili,“ řekl tehdy prezident
Kaderka a následující roky jeho slova stoprocentně potvrdily. „Hodně jsem si od tohoto
mistrovství sliboval, navíc vše přesně zapadalo
do naší nové svazové filozofie – pečovat o mládež, dát co největší šance českým tenisovým
talentům.“
Mistrovství světa družstev do 14 let se v Prostějově poprvé konalo v roce 1999, dvakrát se už
hrála hymna na počest zlatých juniorek. Letos
byly juniorky stříbrné, junioři klopýtli až v semifinále a pak v boji o bronz. V závěru týdne se
šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek

kami, že se na prostějovských kurtech představilo za těch jedenáct let hodně tenistů, kteří hrají
špičkový tenis, tak právě o tom je naše prestiž.“
Miroslav Černošek přiznává, že si zpočátku neuvědomoval význam tohoto mistrovství, pak ho
ale jejich průběh a hlavně zájem tenisového
světa přesvědčily o opaku. „Když si uvědomíte,
že k nám přijedou v průběhu mistrovství světa
šéfové NIKE Evropa, evropského WILSONU, Dunlop Evropa, manažeři IMG, představitelé marketingových firem a některých evropských tenisových svazů – prostě všichni už dlouho dopředu
vědí, že v tomhle termínu musí do Prostějova.“
Prostějovští chtějí i nadále pokračovat ve spolupráci s ITF, Mezinárodní tenisová federace určitě nečekala, že domácí pořadatelé budou mít
o mistrovství světa ještě zájem. Příští rok smlouva
s ITF skončí, mistrovství bude v Prostějově podvanácté. „Chceme ITF požádat, aby se World Junior Tennis Final konal v Prostějově ještě dva roky.
Bylo nám přislíbeno, že úspěšné jedenáctileté

Proč se ITF rozhodlo
zůstat na Hané až do
roku 2010? Prostějov
má podle ITF tři hlavní přednosti. Zaprvé
– ideální zeměpisnou
polohu v centru Evropy, zadruhé – vynikající areál s dokonalým
zázemím a vším nezbytným na jednom
místě a zatřetí – dokonalou organizaci.

„Určitě chceme zůstat partnerem ITF, pro TK PLUS je
prestižní spolupracovat s tak silnou federací.“
Miroslav Černošek
a ředitelka mistrovství Petra Píchalová-Langrová
sešli se zástupci ITF a hovořili o další budoucnosti tohoto projektu na Hané. „Světová tenisová federace má v podstatě čtyři velké projekty
– olympijské hry, Grand Slamy, týmové soutěže
Davis a Fed Cup a pak mládežnické soutěže
Junior Davis a Fed Cup do 16 let a naše MS do
14 let. Šampionát družstev jsme letos pořádali
už pojedenácté, nikde v historii se tak dlouho

pořadatelství a spokojenost ITF na Hané budou
brány na vědomí a určitě budou hovořit v náš
prospěch. Žádost bude schvalovat komise ITF
v únoru příštího roku a v březnu pak hlavní
board ITF schvaluje nebo zamítá příslušné návrhy komise ITF. Do konce března 2010 budeme
vědět, zda se nejlepší juniorské týmy do 14 let
představí u nás i potřinácté,“ říká Petra Pichalová-Langrová, ředitelka týmového mistrovství,

„Do Prostějova se pokaždé moc těším, protože jsme
s místními tenisovými funkcionáři navázali během
uplynulých let opravdu přátelské vztahy. A mezi
přáteli se člověk vždy cítí skvěle.“
Francesco Ricci Bitti, prezident ITF, 2007
žádný podnik ITF nekonal a tohle pořadatelství
nás dostalo do role mimořádných partnerů ITF.
Dá se říct, že nám to v klubové prestiži nijak nepomáhá, protože tohle mistrovství je na úplném
okraji zájmu médií a velice složitě se na něj získávají finance. Stoprocentně nám to však pomáhá v podvědomí v jednotlivých světadílech,
mnozí už vědí, že je v Prostějově dobrý tenis, že
tam jsou dobří organizátoři, o českém tenise se
ví. Když si uvědomíme, že u nás hrálo osm hráčů
a hráček, kteří se pak dostali do Top Ten, z nich
se pak Nadal a Safinová stali světovými jednič-

která se spolu s Dr. Černoškem zúčastnila jednání s ITF o další budoucnosti MS na Hané. ITF
při této schůzce nabídla Prostějovu další projekt. „Je to mistrovství světa veteránů, ITF se veteránskému tenisu začíná důkladně a komplexně
věnovat. Jde v týmové soutěže i jednotlivce, zdá
se nám to zajímavé a je to obrovská akce, pořadatelsky určitě hodně náročná, koná se čtrnáct
dní,“ dodává Petra Píchalová-Langrová.
„Určitě chceme zůstat partnerem ITF, pro TK PLUS
je prestižní spolupracovat s tak silnou federací,“
konstatoval Miroslav Černošek.
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Už pojedenácté se konal v Prostějově světový
juniorský šampionát družstev do 14 let. Je to
pořád stejné nebo přece jen v něčem jiné?
zeptali jsme se ředitelky mistrovství Petry Píchalové-Langrové, která je v této roli od začátku.
„Ve své podstatě stejné, ale jako pokaždé – jiné.
Samozřejmě, přijedou jiné děti, jiní kapitáni, jiní
VIP hosté, scénář však zůstává stejný jako vloni,
předloni… Co bylo ale letos obzvláště jiné a hodně příjemné – byly výsledky českých týmů,“ říká
Petra Píchalová-Langrová „Děvčata se probojovala až do finále a o zlatých medailích rozhodl až třetí set závěrečné čtyřhry, junioři také přišli
o bronzovou medaili až v deblu. Každý pořadatel je rád, když se domácí prosadí, je to týmová
soutěž a co je důležité – roste zájem o mistrovství.
Oba celky vstupovaly do semifinále z prvních
míst ve skupině, s každým dnem rostla návštěva
a bylo to stejné jako při UniCredit Czech Open,
i tenhle šampionát měl zatím největší návštěvu
v jeho jedenáctiletém působení v Prostějově.“
„Už samotný postup obou našich týmů na MS
je velkým úspěchem. Nemuseli jsme využívat
volných karet a Evropa tak měla o jedno místo
v obou kategoriích víc. Postoupit ze silné Evropy na MS bylo opravdu hodně cenné. Budeme
spokojeni, když se oba týmy umístí do osmého
místa,“ říkal před šampionátem sportovní ředitel
Jaroslav Balaš. Čeští junioři se pod vedením nehrajícího kapitána Miloslava Štencla představili v sestavě Robin Staněk, Marek Routa (oba
I. ČLTK Praha) a Daniel Filo (TK AGROFERT Prostějov), juniorky pod kapitánstvím Daniela
Filja ve složení Petra Rohanová (I. ČLTK Praha),
Gabriela Pantůčková (TK AGROFERT Prostějov) a Aneta Dvořáková (Beskydský TK Frýdlant
n. O.).
České týmy rozhodně měly šance uspět, škoda,
že se před šampionátem zranil Staněk, který
se pak po tréninkové výpadku do své bývalé

ve skupině na druhé místě a pak hráli o páté až
osmé místo, bych byl taky spokojený,“ dodával
optimistický Filjo.
Rusko, USA, Čína, Ukrajina, takové bylo pořadí
prvních čtyřech nasazených v soutěži juniorek,
Francie, Austrálie, USA a Argentina vévodily
skupinám juniorů. Los ukázal českým juniorům
skupinu D, vedle nasazených Austrálie a Peru
tam bylo ještě Rusko, juniorky měly za soupeřky
vedle Číny ještě Brazílii a Kanadu.
Filjo měl pravdu, juniorky s přehledem vyhrály skupinu, neztratily ani zápas, třetí nasazená
Čína neměla vůbec šanci. „Je to dobrá parta,
drží při sobě, fandí si. Nemusel jsem řešit jediný
problém, vyzařoval z nich klid, prostě – pohoda.
Určitě se to muselo projevit i na výsledcích.“
O koho se mohl Filjo nejvíc opřít? „O Petru Rohanovou. Ale je to tím, že ji ostatní holky respektují
a ona zpátky uznává je, nikdo se v mančaftu
nevyvyšuje, není mezi nimi ani sebemenší náznak řevnivosti. Respektují nominaci, znají své
role v týmu. Pro mě – jako pro kouče – to byla
opravdu pohoda a radost s nimi dělat.“ I junioři
postoupili z prvního místa, ale v prvních dnech
atmosféru určitě poznamenaly licitace kolem
startu jedničky Robina Staňka, kouč Štencl vnitřně cítil, že má tým na to, aby se dostal do závěrečných kol, ale bylo jasné, že se pak projeví
Staňkův tréninkový výpadek. Vynikající výkon
odváděl Marek Routa, se zatejpovaným kotníkem z prvního zápasu proti Austrálii táhl český
tým k prvnímu místu ve skupině.
V cestě do finále světového šampionátu stály
v cestě juniorům tým Portugalska, juniorky čekalo Rusko. A jak viděl Štencl české šance v semifinálovém zápase s Portugalskem? „Je to těžký
soupeř, jejich jednička Frederico Silva je velkým
bojovníkem a dovede to podržet i v deblu. Mám
trochu obavu z toho, že Staněk týden nehrál
a že se to asi projeví na jeho kondici. Rád bych

„Co bylo ale letos obzvláště jiné a hodně příjemné
– byly výsledky českých týmů. Děvčata se probojovala až do finále a o zlatých medailích rozhodl
až třetí set závěrečné čtyřhry, junioři také přišli
o bronzovou medaili až v deblu.“
Petra Píchalová-Langrová
formy stejně nedostal. „Kdyby byl český tým
v plné síle, mohli jsme pomýšlet na umístění od
čtvrtého místa nahoru. Jak Staněk, tak Routa
mají dobré fyzické dispozice, skoro stejnou výkonnost a co je důležité – hrají kvalitního debla.
To je v týmových soutěžích většinou rozhodující,“ říkal před šampionátem Miroslav Štencl.
A juniorky? „Můžeme postoupit z prvního místa,
největší strach mám z Číny, ta byla při losu v prvním výkonnostním koši. Ale i kdybychom skončili

se mýlil, ale semifinále mistrovství světa je o jiných zápasech. Když to půjde do třetího setu,
nebude to jednoduché… Routa jejich dvojku
porazí, tomu věřím, pak už to bude o Staňkově
kondici.“ A Filjo před Ruskem? „Na mistrovství
Evropy jsme skončili třetí, v semifinále jsme prohráli s Ruskem a snad jim to nyní vrátíme.“ Kudy
podle něj měla vést cesta do finále? „Nechci
říkat, že by se opět měla Petra doslova zbláznit
a znovu porazit Putincevovou, na Evropě se jí to
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Olomoucký kraj
Více než očekáváte!
Krajský úřad
Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz
Olomouc – Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce,
Horní náměstí, 771 27, tel. +420 585 13 85, www.olomouc-tourism.cz
Prostějov – Informační a turistická kancelář, nám. T.G. Masaryka 12-14,
797 42, tel. +420 582 329 722 - 723, www.mestopv.cz
Přerov – Městské informační centrum, Kratochvílova 14, 750 00, tel.
+420 581 217 187, www.prerov.cz
Šumperk – Regionální a městské informační centrum, Hlavní třída 22,
787 01, tel. +420 583 214 000, www.infosumperk.cz
Jeseník – Městské informační centrum, Masarykovo nám.1/167, 790 27,
tel. +420 584 498 155, www.jesenik.org
Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky
hor, cykloturistiky a historických i přírodních památek. Nejvýznamnější
z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku
pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc
s významnou památkou - sloupem Nejsvětější Trojice, jež je zapsán
na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů,
zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá sí cyklotras
či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených
lázeňských centrech.
1. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci • 2. Hanačka - Čechy p. Kosířem
3. Javoříčské jeskyně • 4. Hrad Bouzov
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podařilo, vyhrála 6:4 ve třetím, druhý bod bychom mohli udělat přes druhou hráčku. A v deblu? To bude těžké, Putincevová to dovede celé
zbláznit, pořád křičí, ale věřím, že jsou naše holky
schopny převést kolektivnější výkon. Debl holek,
to je vždycky velká loterie, tam končí zápas, až
si jdou podat ruce, je to pořád nahoru, dolů.“
Štencl měl pravdu. Routa dal v prvním otvíracím semifinálovém zápase Portugalci Pereirovi
šanci, aby uhrál jeden jediný gem. V zápase
dvou jedniček vyhrál Staněk první set, ve druhé
vedl 4:3, měl výhodu podání, 30:0, pak nevyužil dva nahrané voleje a navíc dvojchyba. Za
stavu 5:3 by se Silva už asi nezvedl. Portugalec
otočil zápas a vyrovnal. Ve čtyřhře rozhodoval
třetí set, naši ještě stahovali z 1:5, ale nakonec
prohráli 3:6. „Ukázalo, že Staněk byl týden bez
tréninku. Ono to včera vypadalo opticky dobře, ale to je taková ta falešná forma a když jde
do tuhého, tréninkové manko se ukáže. Škoda,
mohli jsme Portugalce porazit,“ dodával po
zápase zklamaný Štencl.
Juniorky v cestě do finále Rusko porazily. Kapitán Filjo byl spokojený. „Je to pro mě první mistrovství světa a beru to jako svůj největší úspěch
v roli kouče. Ale je to především vynikající výsledek holek, protože šly opravdu důsledně za vítězstvím a udělaly pro to maximum.“ Dvořáková
přehrála v prvním zápase Rusku Kanovou ve
třech setech, ale nebylo to jednoduché, hlavně
ve třetím setu to byla otázka psychické odolnosti. Putincevová vyhrála jasně nad Rohanovou
a znovu rozhodovala čtyřhra. Byl to jeden z nejatraktivnějších zápasů šampionátu, Putincevová křičela přes celý areál, ale nakonec byly
Rohanová s Dvořákovou vyrovnanějším párem. Postup do finále všichni oslavili koupáním
v tenisové fontáně…
Junioři pak v duelu o bronzovou medaili nestačili na Japonce, Routa si znovu odehrál své,
Staněk zůstal za svými možnostmi. Japonci byli

lepší, vyhráli zaslouženě, byli bronzoví. „Víc jsem
dělat nemohl, prostě to nešlo. Jsem ale sám se
sebou spokojený, neprohrál jsem tady a hráli
jsme o medaile. Je to škoda, byla to ohromná
šance,“ říkal Routa krátce po rozhodující čtyřhře. Nebylo mu líto, že byl na všechno skoro
sám? „Ne, prostě to tak bylo. Do nikoho nevidíte, jestli může nebo nemůže hrát.“ Kouč Štencl
dobře věděl, že jeho tým mohl dosáhnout na
zlato. A čtvrté místo? „Ty začátky byly velice
složité a postup do semifinále je velkým úspěchem. Před mistrovstvím bychom tuto příčku
určitě brali, teď jsme ale přece jen trochu zklamaní. Soupeř si však výhru zasloužil. A celkově? Vidím tady hodně hráčů, kteří jsou daleko
rychlejší, jsou lépe kondičně připraveni a co je
důležité – hrají s daleko větším zaujetím, je tam
vidět více srdce.“
I juniorky v posledním zápase prohrály, o titulu
mistryň světa se rozhodlo až ve třetím setu závěrečné čtyřhry. „Porážka ve finále nás mrzí, titul byl docela blízko, ale stříbro je skvělé,“ říkal
spokojený kouč Filjo. A jak hodnotil šampionát
sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš? „Skláním se
před tím, co ve skupině odehrál Marek Routa,
táhl celý tým, on se především zasloužil o to, že
jsme postoupili z prvního místa do semifinále.
A juniorky? Stříbro je zasloužené, na druhé pozici předváděla kvalitní výkony Aneta Dvořáková a spolu s Petrou Rohanovou dotlačily tým až
do finále.“
Prostějov měl v každém týmu jednoho zástupce. Dan Filo nastupoval kvůli zranění Staňka
od začátku, bojoval, důležitý byl jeho podíl
ve čtyřhře, i díky jemu udržel český tým ve
skupině svou neporazitelnost. Také Gabriela
Pantůčková si odehrála na šampionátu svůj
díl a podílela se na stříbrném úspěchu „Gábina
je výborná, přináší klid do mančaftu,“
říkal několikrát v průběhu mistrovství kapitán
Filjo.

Prostějov na MS do 14 let
1999 Berdych, Vejmelka, Cetkovská, Kočíbová
2000 Šafářová, stříbro juniorky
2001 Šafářová, Rybová, zlato juniorky
2002 Fraňková, Lojda, Mil. Navrátil, bronz juniorky
2003 Kadlecová, Konečný, zlato juniorky
2004 Mokrá, Berková, Řehola, Tročil, Urbánek, stříbro junioři
2005 Urbánek, Raštica, Kozelský
2006 Hradský, Bártová
2007 Veselý, Rumler, Vágnerová, stříbro junioři
2008 Pavlásek, Jaloviec
2009 Pantůčková, Filo, stříbro juniorky
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České tenisové mládí vstupuje v seriálu Nike Junior Tour do dvanáctého ročníku, v roce 1997 v Hilversumu naše mladá reprezentace ještě nestartovala, ale prostějovský klub tehdy dostal od pořadatelů pozvání, aby se seznámil s prestižním celosvětovým turnajem
v kategoriích do 12 a 14 let. Od té doby je garantem českého seriálu Nike
Junior Tour. Loni přivítal národní reprezentace čtyřiadvaceti zemí nádherný areál Club Med Sandpiper na Floridě, jen Adam Pavlásek (TK AGROFERT
Prostějov) se v kategorii do 14 let probojoval do čtvrtfinále, ostatní
končili v otvíracích kolech. Letos se mladé naděje z celého světa
setkají na Masters v letovisku Punta Cana v Dominikánské republice.

Když se otočíme zpátky do světové seriálové
historie, tak prostějovští hráči a hráčky právě
na Masters NJT získávali první velké úspěchy.
„Berdych, Šafářová, Cetkovská, Urbánek právě
tady dali o sobě vědět, V Barceloně jsme měli
dvě zastoupení ve finále, Cetkovská vyhrála,
Šafářová byla ve finále, Urbánek vyhrál v Sun
City a v Antibes. Velkou ozdobou byl vždycky Rafael Nadal, který vyhrál Masters celkem
třikrát, od začátku z něj vždycky vyzařovala
obrovská bojovnost, chtěl uspět a co je důležité
– lidé kolem něj dobře věděli, o jak velký talent
pečují. Je zcela zákonité, že je Nadal nyní vlajkovou lodí firmy NIKE a pro všechny, kteří hrají
tento seriál, velkým vzorem,“ říká Jaroslav Balaš,

jako čtvrtfinále Veroniky Závodské předčilo
výsledky z roku 1999, kdy v Královském klubu
v Barceloně vyhrála Cetkovská, Šafářová skončila ve finále a Berdych v osmičce. „Pro většinu zemí je tento seriál národním mistrovstvím,
pod značkou Nike se bojuje o mistrovské tituly,“
dodává Balaš.
Český seriál NIKE Junior Tour vychází i nadále
ze zaběhnutého systému, dva turnaje mladšího a dva staršího žactva, na ně navazuje
Masters, které se tradičně hraje v Prostějově
na přelomu září a října (29. 9. – 2. 10.). Vítězové si vybojují účast na celosvětovém finále
a získávají kompletní vybavení firmy NIKE. Ti
nejlepší pak mají šanci získat smlouvu s touto

Poprvé se nejlepší z celosvětového seriálu NJT sešli na
celosvětovém Masters v roce 1997 v Hilversumu, o rok
později ve Stuttgartu, v roce 1999 v Barceloně, v roce
2000 v Sun City, pak na Bahamách, v letech 2002
a 2003 vítězové z jednotlivých zemí hráli opět v Jižní
Africe, v roce 2004 ve francouzském Pompadour,
v roce 2005 v Sophia Antipolis Country Clubu v Antibes na francouzské Riviéře. V roce 2006 se Masters
se hrálo na jihu Španělska v prestižním La Manga Clubu nedaleko Murcie, v roce 2007 v italském
Turíně a loni v Club Med Sandpiper na Floridě. Letos
se celosvětové finále bude konat od 13. – 20. října
v letovisku Punta Cana v Dominikánské republice.
který byl na dvanácti z třinácti celosvětových
finále. České reprezentaci se v posledních letech nejlépe dařilo před dvěma lety v Turíně
– titul, finále a semifinále, třetí místo v celkovém hodnocení národů, jen jedno zápasové
vítězství nám chybělo a vyhráli bychom i tuhle
prestižní trofej! Titul Marka Routy, finále Roberta
Rumlera a semifinále Sonji Liasovské, stejně

prestižní firmou. Jaké byly termíny a vítězové letošního českého seriálu Nike Junior Tour? Starší
žáci a žákyně opět zahájili seriál v Prostějově 17.
– 21. dubna, vyhrála Aneta Dvořáková (Beskydský TK Frýdlant n. O.), mezi chlapci dominoval
Martin Hrdina (TK Sparta Praha). Deblová prvenství vybojovaly dvojice Barbora Krejčíková
– Andrea Matějíčková (Sokol Ivančice – TK SK
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Zlín) a Daniel Bouda – Pavel Štaubert (TK NERIDÉ – Beskydský
TK Frýdlant n. O.). Další turnaje staršího žactva se uskutečnily
od 31. července do 4. srpna v TK Slavia PU Plzeň, nejúspěšnější hráčkou byla domácí Markéta Slavíčková, vítězka dvouhry
a spolu s klubovou kolegyní Nikolou Schweinerovou i deblovou vítězkou. Dvouhru chlapců vyhrál podruhé Sparťan
Martin Hrdina, ve čtyřhře byl nejlepší pár Marek Gengel –
Kryštof Jánošík (TK NERIDÉ – Severočeská tenisová). Mladší
žáci a žákyně hráli 7. – 11. srpna v TK DEZA Valašské Meziříčí,
své výsadní postavení potvrdila mistryně republiky Miriam
Kolodziejová (LTC Chemopetrol Litvínov), v soutěži chlapců vyhrál Michal Dembek (TK AGROFERT Prostějov). Jeho
klubová kolegyně Andrea Gabriela Knutsonová vyhrála
spolu s Kolodziejovou čtyřhru. Na double dosáhl i Dembek,
čtyřhře kraloval spolu s Ondřejem Krstevem z pražské Sparty. Poslední turnaj mladšího žactva se konal 21. - 25. srpna
v areálu pražské Sparty, ve Stromovce opět dominovali ve
dvouhrách Miriam Kolodziejová (LTC Chemopetrol Litvínov)
a Michal Dembek (TK AGROFERT Prostějov). Ve čtyřhrách si
připsal Dembek druhé vítězství – jeho partnerem byl klubový
kamarád Miroslav Chyba. Mezi děvčaty slavil prvenství pár
Petra Melounová – Karolína Porubská (TK AGROFERT Prostějov – TK Precolor Přerov).
A proč je takový zájem o český seriál NJT, i když turnaje nepatří mezi bodované? „Pro talentované děti je to další velká
šance, navíc tyhle turnaje patří svou organizací u nás k nejlepším, pro vítěze je to opravdu jedna z prvních velkých příležitostí utkat se při Masters s nejlepšími na světě ve svých
kategoriích,“ dodává Balaš.
Masters NIKE Junior Tour není zajímavý jen pro hráče, ale
i pro manažery a třebaže většina mladých nadějí je už pod
smlouvou s některou z firem, manažeři stále hledají, nabízejí,
zjišťují, zda by třeba některá z nadějí nemohla přejít pod jinou značku. Jedno je jisté, každý, kdo na tomto seriálu uspěl,
se dostal k zajímavým smlouvám a novým příležitostem
a výzvám. Někteří z účastníků a vítězů se dokázali prosadit
do absolutní světové špičky – Nadal, Del Potro, Berdych,
Šafářová, všichni stále věří, že se to podaří i dvojnásobnému
vítězi Masters NJT Radimu Urbánkovi.

„S firmou Nike kráčíme v České republice společně už hodně dlouho, je zbytečné to opakovat,
ale přesto – Nike je ve světě sportu a sportovního
oblečení jasně nejprestižnější firmou, vážíme si,
že je nám nakloněná, že nás respektuje. Někteří naši rozhodující hráči a hráčky mají smlouvu
právě s Nike, podporuje – částečně finančně
a především oblečením prostějovské talenty.
Už dlouhé sezóny je náš klub garantem české Nike Junior Tour. Při našich společných setkáních mám vždycky pocit, že jsme součástí
jejich zájmu, že mají respekt k našemu klubu
a k hráčům, kteří z Prostějova vyšli do světového tenisu. Vzhledem k tomu, že Nike je nadnárodní megafirmou a Prostějov je padesátitisícové město, pak z tohoto pohledu je naše
spolupráce opravdu prestižní záležitostí.“
Miroslav Černošek
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Silniční a železniční mosty
Pozemní stavby
Výroba ocelových konstrukcí a mostů
Železniční svršek a spodek
Speciální technologie železničního svršku a spodku
Inženýrské sítě
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Synchronní zvedání a spuštění mostů
Manipulace s těžkými břemeny
Vkládání a vyjímání provizorních silničních
a železničních mostů, podpěrné konstrukce
Předpínání a zesilování konstrukcí
certifikovaným předpínacím systémem
Sanace betonových konstrukcí:
- předúprava povrchu technologií TORBO,
- chemické injektáže, vakuové injektáže
Hydroizolace:
- asfaltovými pásy
- polyuretanové aplikované nástřikem,
- přímopochozi Tarco Qubik,
- drenážní plastbetony, elastické mostní závěry
Doprava a mechanizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel.: 543 532 231, 233; fax: 543 532 232
e-mail: firesta@firesta.cz; www.firesta.cz
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Tenisová

Mistři České republiky družstev mladších žáků, TK AGROFERT Prostějov

Jak se hledá úspěšný recept?
40

Národní tenisové centrum mládeže Morava
slouží českému tenisu už deset let, na začátku
stála filozofie nově zvoleného prezidenta ČTS
Ivo Kaderky a jeho péče o talentovanou mládež. „Už předtím jsme se snažili vytvářet dobré
podmínky pro mladé tenisty, ale až s novým vedením svazu dostalo vše řád,“ říká šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek, kterému vždycky záleželo na výsledcích prostějovského mládí.
„Nově vytvořené národní centrum mělo zastřešovat tréninkové středisko mládeže a středisko
vrcholového tenisu, ale jen nastavený systém
nestačil. Bylo potřeba do něj zajistit odpovídající
finanční prostředky, bez peněz se mládežnický
tenis dělat nedá. Když se na to dívám z pohledu prostějovského tenisu, tak nám vždycky na
talentech záleželo, když bych se měl nad tímhle
problémem zamyslet z pohledu celého českého tenisu, tak jde o to, jaké mají v jednotlivých
klubech priority, kolik chtějí a také mohou do
mladých investovat,“ dodává Černošek.

opravdu vše – co je potřeba k dokonalému
zabezpečení výchovy tenisových talentů. „Je
to samozřejmě především o velkorysosti majitelů klubu, kteří se rozhodli investovat peníze do
mládeže. Stačí se podívat na mapu českého
tenisu a moc jich není. Ano, jsou kluby, kde se
starají o mládež, dostávají příspěvky na střediska, ale je hodně málo klubů, které prvoplánově
shánějí peníze na výchovu talentů,“ říká šéftrenér TK AGROFERT Jaroslav Navrátil. „TK PLUS
organizuje každoročně hodně kvalitních projektů, o které mají obchodní partneři zájem a ze
získaných financí majitelé pravidelně věnují finanční prostředky na mladé. Nejsou to malé peníze, jsou to miliony,“ pokračuje Navrátil. „Velkou
roli tu také sehrávají rodiče a myslím si, že je hodně důležité, když mají důvěru v klub, kde jejich
děti trénují. Vím, není to jednoduché, taky mám
děti, které se věnovaly a věnují tenisu a určitě je
složité, když jsou děti najednou v jiném prostředí
a nějaký čas jim trvá, než si na něj zvyknou.“

Jak on sám je spokojený s výsledky prostějovského mladého tenisu? „Určitě s prací těch, kteří
jsou zapojeni do projektu naší péče o talentovanou mládež. A co je důležité, náš klub je na
špici v této oblasti už od roku 1990. Skoro dvacet
let sbíráme skoro všechny mládežnické tituly,
ne, nikdo to před námi tak dlouho nevydržel.
I proto si docela zaslouženě můžeme myslet, že
to umíme, že je naše cesta správná.“ A co ho
zatím zklamalo? „Že ani při enormním pracovním úsilí a zajištění dostatku financí – jsme nebyli schopni z trojice Lojda, Urbánek a Konečný
vychovat tenistu, který by byl schopen usilovat
o vstup do daviscupového týmu. Prostě jsme to
zatím nedokázali. Na druhé straně je ale třeba
otevřeně říct, že pracujeme – proti jiným zemím
a tedy i federacím – s úzkým kádrem talentů
a není nikde psáno, že se nám to prostě musí
podařit. Udělali jsme pro to maximum, máme
čisté svědomí, ale zatím se nám to nepodařilo…
Ale když se podíváme na světové žebříčky, tak
máme ve stovce Štěpánka, Berdycha, Šafářovou, Kvitovou, Cetkovskou a to je pro náš klub
opravdu kvalitní zastoupení. Myslím si, že snad
kromě královského klubu v Barceloně a některých mála dalších, to nemá nikdo na světě,“
přidává spolumajitel prostějovského klubu. Je
také třeba připomenout, že v anketě Zlatý kanár je naprostá většina vítězů kategorie Talent
roku z prostějovského klubu. „Považovali jsme
a považujeme tuhle kategorii vždycky za prestižní, říká Černošek. „Myslím si, že je určitým měřítkem perspektivy tenisového klubu.“

Od začátku chtěl mít Černošek nejkvalitnější
trenéry, snažil se jim od chvíle, co převzal řízení
klubu, zajistit proti ostatním klubům nadstandartní podmínky. Devatenáctého ledna 1990
se na výborové schůzi vzdal Alois Flašar funkce předsedy tenisového klubu a navrhl na své
místo právě Černoška. Návrh byl jednomyslně
přijat a poté byl Alois Flašar zvolen čestným
předsedou oddílu. „V době plné změn to bylo
nejsprávnější řešení,“ říkal dlouholetý předseda
Alois Flašar, který byl svému nástupci v dalších letech velkým pomocníkem. Prostějovský
tenis patřil tehdy v Jihomoravském kraji spíše
k průměrným, dospělí hráli v krajském přeboru
a žákovské áčko jen těžko poráželo třetí žáky
Zlína, kde tehdy hrával Jiří Novák. Rozhodující
pro život klubu bylo definitivní zahájení výstavby nového tenisového areálu za velodromem,
kde bylo v rámci tehdejší akce Z předáno do
užívání devět dvorců, cvičná stěna a rozestavěná budova sociálního zařízení. A jak se začínalo s výchovou talentů? „Začínáme s tenisovou
školičkou, za spíše symbolický poplatek 100 Kčs
chodí děti dvakrát týdně na trénink a věnují se
jim tři trenéři. Velký dík patří řediteli Městského
domu dětí a mládeže panu Soukupovi, který
umožňuje přípravu ve víceúčelové hale a podílí se na mzdách trenérů. Vybraným adeptům
se pak dále v přípravce TSM věnuje Jiří zeman
st., někdejší vítěz Pardubické juniorky. Po roce je
opět pro ty nejnadanější otevřena náruč TSM
s trenéry Jiřím Zemanem ml. a Petrem Langrem,
otcem čs. reprezentantky,“ říkal před devatenácti lety Černošek. S rozhodující pomocí Ing.
Milana Matzenauera, ředitele a později majitele firmy PRODOS začal růst prostějovský klub.
A ještě jedno připomenutí – v jednadevadesátém se Černoškovi podařil doslova husarský
kousek, vrátil osmého hráče světového žebříčku, prostějovského rodáka Karla Nováčka
prostějovskému tenisu. Než se stačili šéfové
RH Praha rozkoukat, přestup byl schválen. Ve
stejném roce se začal utvářet i vztah Melanie
Molitorovové a tím i její dcery Martiny Hingisové k Prostějovu. Své výsledky přinášela práce

Kde hledat kořeny úspěchů prostějovského
mládí? Určitě v dokonalých podmínkách, Národní tenisové centrum Morava a tenisový areál nabízí prakticky všechno, co nadějný tenista
či tenistka potřebují – trénink pod odborným
dohledem, kvalitní sparingpartnery, kondiční
trenéry, lékařský dohled, rehabilitaci, celodenní
stravování. Lékař MUDr. René Kloc, fyzioterapeut
Dan Kratochvíl, kondiční trenéři Jozef Ivanko,
Hynek Frömmel, Jiří Shejbal, Jan Fedurco a masér Jan Müller, taková je sestava, která se také
stará o prostějovské naděje. V NTC Morava je

„Co je rozhodující?
Aby všichni mladí
udělali v přípravě maximum, aby dokonale využili podmínek,
které mají v našem
klubu, aby do hry dali
srdce.“
< Jaroslav Navrátil >
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skautů – na začátku Jaroslava Machovského,
st., Karla Kumsta, který v Prostějově dlouhá léta
vedl tréninkové středisko mládeže, dnes má na
starosti prostějovské skauty Ivo Šilhánek.
Věhlas klubu rostl, vedlejší silný soupeř Přerov
dobře věděl, že mu roste konkurent. „Od začátku jsme věděli, že se musíme starat o talenty
a taky jsme se je naučili získávat v blízkém okolí. Co jsme jim tehdy mohli nabídnout? Lepší
podmínky než mají doma.“ Přišel Tabara, Novák, prostějovské mládí se začalo prosazovat
a co je nejdůležitější – v této filozofii měl klub
z Hané velký náskok před ostatními. A když se
pak chtěli Prostějovu přiblížit, bylo většinou už
pozdě. A ještě jednu Černoškovu větu z roku
1990 připomeňme. „Kromě nezbytných ekonomických a materiálních podmínek, které se
nám daří zajistit, máme jistotu v podpoře desítek
obětavců v oddíle, ať už rekreačních hráčů či
rodičů dětí. S brigádami na kurtech nemáme
žádné potíže, stejně jako s obsazováním vedoucích žákovských týmů. Pocit sounáležitosti
je k nezaplacení!“ Ano, v Prostějově vyrostl klub
se svým dokonalým vnitřním řádem, který dokázal nabídnout to, o čem v mnohých dalších
českých klubech ani nezačali přemýšlet. Velké
pražské kluby žily jen z tradice, zákonitě slábla
konkurence, zmizely dřívější mládežnické bašty jako např. Plzeň, naopak se zvedla péče
o mládež v TK NERIDÉ, tradičním soupeřem prostějovských mládežnických týmů je I. ČLTK Praha a vše nasvědčuje tomu, že se zvedá zájem
o práci s mládeží v pražské Spartě.
„Základním stavebním kamenem úspěchu je –
dobře pracující klub, výborné vedení a dokonalí majitelé. Oni jsou nositeli klubové filozofie. Oni
jsou schopni a hlavně ochotni klub maximálně
finančně zabezpečit a investovat do oblasti,
která nevydělává. A s tím je spojená i snaha
o vytváření dokonalých podmínek, zázemí,
dobrý areál, kvalitní a dobře zaplacení trenéři,
lékařské zabezpečení, fyzioterapeutové, trenéři
na fyzickou kondici prostě – zapálené a tenisu
oddané osobnosti. Tak vypadá recept na úspěšný tenisový klub,“ říká šéftrenér TK AGROFERT
Jaroslav Navrátil. „A pak je to také o atmosféře
v klubu. Hráči a hráčky, kteří se to naučili a dosáhli výborných výsledků, tak většinou v klubu
zůstávají a pro mladé je velmi důležité potkávat
např. Berdycha či Lucku Šafářovou, Kvitovou,
Jirku Nováka, Honzu Hájka v areálu nebo je vidět jak trénují. Atmosféru klubu dělají i rekreační hráči, z nich se stávají největší fandové, přejí
úspěch „svým“ tenistům, mají radost, když se
jim daří v týmových soutěžích nebo na zahraničních turnajích. K tomu patří výborný skauting
a ochota pracovat s mládeží. Kde tohle funguje, tam se tenisu daří, kde něco chybí, tam tenis
klopýtá,“ dodává Navrátil.
Jak se daří mladým v letošním létě? „V kategorii
do 12 let můžeme být spokojeni, náš tým zvítězil
na mistrovství ČR přesvědčivě, Chyba, Melounová, Knutsonová a další jsou garanty toho,
že máme na čem stavět,“ konstatuje šéftrenér
mládeže do 14 let Ivo Šilhánek. „Samozřejmě,
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v těchto letech skoro není možné, aby mladí
tenisté prošli sezonou bez porážky, získali jsme
medaile z mistrovství republiky jak ve dvouhře,
tak i ve čtyřhře. Vše se ale musí brát jako příprava do dalšího tenisového života, protože to
složitější a náročnější teprve přijde. Co nás těší,
v této věkové kategorii máme nadějné hráče
a hráčky, nyní bude záležet na nich – jak využijí kvalitní podmínky, které u nás mají.“ A jak
si vede prostějovské mládí v kategorii staršího žactva? „Na mistrovství republiky nebyli ti
nejlepší, ti už mají rozhodující akce za sebou
a jsme rádi, že hráči TK AGROFERT – Pantůčková,
Liasovská, Gorecký, Filo patří do evropské
špičky, jsou v této kategorii reprezentanty ČR.
Gabriela Pantůčková a Dan Filo byli členy
úspěšných týmů na nedávném mistrovství světa
do 14 let, stříbrné medaile juniorek a čtvrté místo juniorů ve světové konkurenci je vynikajícím
úspěchem. Gabriela se navíc spolu s Petrou
Rohanovou stala v Plzni mistryní Evropy ve čtyřhře. Všichni tito hráči mají za sebou mezinárodní
úspěchy ve dvouhře a ve čtyřhře na turnajích TE
do 14 let,“ přidává Ivo Šilhánek. Na Pardubické
juniorce měl Prostějov dvojnásobné zastoupení
ve finále dvouhry – vyhrál Veselý, porazil Rumlera, Martina Kubičíková byla také ve finále dvouhry, stejně jako Veselý s Rumlerem ve finále čtyřhry. Starší žáci se na MČR probojovali do finále
a podlehli I. ČLTK 4:5. Štvanický klub byl tentokráte nad síly prostějovských starších žáků.
„Konkurence je stále větší a tak si musíme vážit
všech titulů a kvalitních umístění na mládežnických šampionátech. Co je však rozhodující?
Aby všichni mladí udělali v přípravě maximum,
aby dokonale využili podmínek, které mají
v našem klubu, aby do hry dali srdce,“ dodává šéftrenér TK AGROFERT Prostějov Jaroslav
Navrátil.

VK
PROSTĚJOV

Přichází čas obhajoby
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Stojí před námi čím dál složitější období, přichází čas obhajoby, prostějovské volejbalistky
vyhrály vše, co jim česká volejbalová scéna
nabízela. Obhájily Český pohár, vyhrály Československý pohár a nakonec premiérově získaly i nejcennější titul z extraligy. K tomu přidaly
úspěšné vystoupení v evropské Champions League, jediný set chyběl k senzačnímu postupu
ze základní skupiny! „Uvědomujeme si, že máme
před sebou zase výš nastavenou laťku, na druhé straně se potvrdilo, že filozofie řízení našeho
klubu je správná. Ano, chceme obhájit všechny
tituly, které jsme v uplynulé sezoně získali, je to
odpovědnost k našim obchodním partnerům,
stejně jako k veřejnosti v našem regionu. Věříme,
že se nám to podaří,“ říká šéf prostějovského
volejbalu, předseda Správní rady VK Prostějov
a jednatel TK PLUS Mgr. Petr Chytil.
Prostějovský klub po sezoně neobnovil smlouvy
s Američankou Elishou Thomasovou, Ruskou
Valerií Pušněnkovou a Belgičankou Julien Wittockovou, do Münsteru odešla nahrávačka Michaela Jelínková, Nikol Sajdová do Olomouce.
A tak klubový topmanagement spolu s hlavním
koučem Miroslavem Čadou usilovně hledal
nové posily.
Tou první se stala brazilská smečařka, čtyřiadvacetiletá Juliana Odilonová, která v minulé
sezoně oblékala dres týmu Brazil Telecom, ten
skončil v brazilské superlize na čtvrtém místě.
Jak se jmenuje Brazilka plným jménem? Juliana Odilon da Silva Rugovich Valente, na palubovku nastupovala pod přezdívkou Juzinha.
Má nahradit Rusku Valerii Pušněnkovou, která
v rozhodujících duelech extraligového finále

v průběhu minulé sezony v Turecku. Netušila
jsem však, že je to tak vážné,“ říkala, na konci
srpna byla v Brně na operaci a Čada musel
začít hledat další smečařku.
V polovině srpna začala v Prostějově příprava
hráček, které nebyly vázány reprezentačními
povinnostmi, pod vedením asistenta Ľubomíra
Petráše dvoufázově trénovaly Milada Spalová,
Gabriela Tomašeková, Lucia Töröková, Juliana
Da Silvaová a Julianna Ljakuninová. „Zatím je
všechno v pohodě. Co se týká kondice, stoprocentně plníme plán a nikomu nemusíme dávat
žádné úlevy ze zdravotních důvodů. To je moc
důležité, neboť ze začátku se často stává, že po
delší dovolené některé hráčky nezvládnou přechod k větší zátěži úplně bez problémů. Někdy
si prostě holky stěžují na různé bolístky, ale tentokrát je vše v pořádku,“ hodnotil Ľubomír Petráš
začátek přípravy. A jak se zapojily do týmu cizinky? „Julianna Ljakuninová sama hodně chce
a rychle se učí, takže s námi už docela slušně
mluví – a zejména s Miladou. Juliana Da Silvaová se také postupně učí slovíčka, ale v jejím
případě to jde pomaleji. Přece jen portugalština není češtině zdaleka tolik podobná, jako ruština a větší porozumění tak potrvá delší dobu.
Zatím Ju učíme především volejbalové výrazy
a základní prvky řeči,“ přidává Petráš.
Na konci srpna se uskutečnily dva přátelské
zápasy se slovenskou reprezentací, kterou trénuje Miroslav Čada. Jak on sám je spokojený
s posilami? „Tento tým bude o třídu lepší než
loni, velkým přínosem rozhodně bude Soňa Nováková-Dosoudilová,“ říká Čada. Třiatřicetiletá
nahrávačka odehrála poslední dvě sezony

„Uvědomujeme si, že máme před sebou zase výš
nastavenou laťku, na druhé straně se potvrdilo, že
filozofie řízení našeho klubu je správná.“
Petr Chytil
podávala kvalitní výkony. „Juzihna je v útoku
opravdu dobrá, má i solidní servis a navíc i kvalitní přihrávku. Je všestrannější než Valerie,“ říkal
o ní Čada.
Po Brazilce Odinolové, Češce Novákové, Rusce
Ljakuninové, si Čada hodně sliboval od Slovenky Biksadské, která měla být čtvrtou posilou
VK Prostějov. Nejlepší slovenská volejbalistka
posledních dvou let Petronela Biksadská měla
hrát v Prostějově už loni, ale nakonec prodloužila smlouvu v v tureckém Izmiru. „Je to velká
bojovnice, umí družstvo povzbudit a nažhavit.
Také proto je kapitánkou národního výběru.
Zkrátka fajn holka, která v Prostějově určitě bez
problémů zapadne do týmu,“ chválil jí Čada,
ale netrvalo dlouho a problémy s ramenem
ji vyřadily z tréninku. „Rameno mě bolelo už

v týmu Iraklis Kifisia Atény, pomohla mu k šestému místu v lize a byla vyhlášena nejlepší nahrávačkou řecké ligy. Má i mistrovský titul z rakouské ligy, ten vybojovala v dresu Telekom Vídeň.
„Svými parametry splňuje podmínky trenéra
Čady o vysoké nahrávačce zejména pro Ligu
mistryň,“ tvrdí sportovní ředitel VK Prostějov Peter
Goga na adresu 188 centimetrů vysoké hráčky.
Matka dvou dětí dosáhla největších úspěchů
v plážovém volejbalu. Spolu s Evou Ryšavou
skončily třetí na mistrovství světa 2001 v Klagenfurtu, dvakrát startovaly na olympijských hrách
a získaly dva tituly mistryň Evropy v letech 1996
a 1998. Co ji v Prostějově láká? „Že si vyzkouším
Ligu mistryň, kterou jsem ještě nikdy nehrála.“
Další velkou posilou má být německá reprezentační blokařka Corina Ssuschkeová,
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šestadvacetiletá rodačka z Chemnitzu,
která žije v Drážďanech. Loni působila
v italském Cesenu. „V Corině získáváme
špičkovou blokařku evropské úrovně,
která pravidelně nastupuje v základní
sestavě národního týmu, za nějž odehrála již 102 mezistátních zápasů. Vlastní
německý ligový titul a startovala na mistrovství světa i Evropy,“ říká o ní sportovní
ředitel Goga.
Z loňské základní sestavy byla zkušená
blokařka Milada Spalová jedinou, která
doma zahájila přípravu na novou sezonu. Ostatní její spoluhráčky ze základu buď v létě z klubu odešly, nebo se
chystaly na mistrovství Evropy. Hned po
sezoně na konci dubna byla na operaci
s poškozeným vnitřním meniskem levého kolena. Vše sice nasvědčovalo, že
se Spalová v letošní sezoně už v prostějovském drezu neobjeví, ale nakonec
si to rozmyslela a „rodinné“ důvody byly
o rok odloženy… „Druhým důvodem je VK
Prostějov, kde je všechno naprosto skvělé a výborně klape. Navíc znovu budeme hrát Champions League s možností
pořádat Final Four, což vnímám jako
velkou výzvu. Tahle naděje mě úplně
nadchla a myslím, že by šlo o perfektní
zakončení jedné životní etapy.“
Co ukázaly příchody a odchody v klubu českého volejbalového šampiona?
„Na rozdíl od minulé sezony máme jen tři
blokařky, zato více smečařek. Důvodem
je možnost volby z většího množství variant základní sestavy i jejího prostřídání,“
říká Goga a ještě jednou zopakujme
slova kouče Miroslava Čady před sezonou: „Tento tým bude o třídu lepší než
loni.“
Všichni si to přejeme.

VK Prostějov
Realizační tým BK Prostějov: Miroslav Čada, hlavní trenér, Ľubomír
Petráš, asistent trenéra, Tomáš Malý, kondiční trenér, MUDr. Pavel Navrátil,
týmový lékař, Martin Hájek, statistik týmu, Jan Müller, masér:
Hráčky VK Prostějov: Juliana Ljakuninová (Rus.), 186 cm, smečařka,
Juliana Odilonová (Braz.), 182, smečařka., Milada Spalová, 189, blokařka,
Lucia Töröková, (SVK), 176, nahrávačka, Soňa Nováková, 188, nahrávačka, Markéta Tomanová, 176, libero, Gabriela Tomašeková, 185, blokařka,
Corine Ssuschkeová (Něm.), 190, blokařka, Solange Soarezová (SVK),
182, univerzálka, Monika Kučerová, 185, smečařka, Ivana Bramborová
(SVK), 183, smečařka.
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Champions
Skupina smrti a zázrak?
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„Vidím to ohromné zapálení kolem sebe, majitelé klubu, stejně jako my, touží po úspěchu a uděláme pro to všechno. Skupina je opravdu silná,
ale během své kariéry jsem mockrát poznal, že
nic není předem prohrané.“ Tak tuhle větu říkal
kouč Miroslav Čada už loni, když VK Prostějov
premiérově vstoupil do prestižní Ligy mistryň.
A ve stejném duchu mluvil i letos na konci června v hlavním sále vídeňské radnice. V poslední
červnový pátek los Ligy mistryň klubu z Hané
opravdu nepřál – Dynamo Moskva, Bialsko Biala a Fenerbahce Istanbul! „Z našeho pohledu
je to nejhorší možná skupina, ale na druhé straně je třeba přiznat, že v tak vynikající soutěži je
i zákonitě obrovská konkurence“ říkal po losování smutně šéf prostějovského volejbalu Petr
Chytil.

Milada Spalová proti všem týmům naší skupiny už hrála. „Můžeme postoupit. To se nám ale
může podařit, když se nebudeme našich soupeřek bát,“ říká. Sama si myslí, že se dá do dalších bojů v Champions League proklouznout
na úkor polského týmu. „V minulé sezoně jsme
právě s tímto soupeřem odehrály několik přípravných zápasů, i když jsme všechny prohrály,
byly to hodně vyrovnané partie. Budeme silnější
a určitě budeme mít větší šanci,“ dodává.

„Prostějov je na velké
volejbalové mapě
druhým rokem, získal
si slušný kredit a jedná se nám s hráčkami určitě snáz.“
< Miroslav Čada >

„Prostějov si zaslouží uspět v této soutěži. Majitelé vytvářejí týmu určitě nejlepší podmínky u nás
a jsem přesvědčen, že se na mezinárodní scéně prosadíme,“ opakuje už poněkolikáté kouč
Čada.
A ve skupině smrti se ani nemusí dít zázraky…

Začaly se hledat posily. „Na jedné straně byly
finanční možnosti a na druhé snaha rozumně
posílit tým tak, aby byl schopen nejen dominovat
na domácí scéně, ale pokusil se uspět v Champions League,“ říkal Miroslav Čada. Opět dostal
od šéfa Chytila naprosto volnou ruku. „Je to jeho
odpovědnost, takový jsme nastavili model, zatím
se nám potvrzuje, že jsme se rozhodli správně.“
VK Prostějov opět získal volnou kartu, český ženský volejbal zatím nemá takovou prestiž, aby
vítězství v extralize bylo automatickou vstupenkou do nejprestižnější evropské týmové soutěže.
A protože má Champions League letos nižší počet účastníků, ukazuje volná karta i stále větší
diplomatickou sílu prostějovského klubu. „O to
víc musíme posílit tým tak, abychom měli šanci
uspět.“ V sázce je navíc snaha prostějovského
managementu – ucházet se o pořádání prestižního Final Four, bez postupu ze skupiny by
bylo vše zbytečné…
Na Hanou přišly nové hráčky, Čada byl spokojený, ale bude to stačit na Champions League?
„Prostějov dostal do nesmírně těžké skupiny.
Postup visí na hranici možností tohoto družstva.
Musím udělat všechno pro to, abych hráčky
dostal do optimální formy na přelomu roku, kdy
se budou hrát zápasy základní skupiny.“
Dynamo Moskva je loňský finalista Ligy mistryň,
prohrál finále až v tie-breaku, o Fenerbahce
se zase říká, že disponuje téměř neomezeným
rozpočtem. Turecký velkoklub plánuje útok na
postup do Final Four a do svého kádru koupil
i nejúspěšnější smečařku Evropy Jekatěrinu
Gamovou, která v minulé sezoně hrála v Moskvě. Posilují Polky, i když někteří tvrdili, že už nebudou tak finančně silné… „Myslel jsem si, že
se světová krize projeví na rozpočtech našich
soupeřů, že nebudou sahat po těch největších
hvězdách, ale není to pravda. Budeme nastupovat proti finančně nejsilnějším týmům v celé
Champions League. Neříkám to proto, že bych
si chtěl dělat alibi, ale taková je skutečnost.
Sám pevně věřím, že postoupíme. Těžko se mi
to říká moc nahlas, ale byl jsem vždycky optimistou,“ konstatoval Čada v přípravném období.
„Jednoho favorita přece musíme porazit, ne?
Určitě se o to pokusíme.“

Champions League
skupina C:
1. kolo, 2. 12.: Fenerbahce Istanbul – VK Prostějov,
Bialsko-Biala – Dynamo Moskva.
2. kolo, 9. 12.: VK Prostějov –
Bialsko-Biala, Dynamo Moskva –
Fenerbahce Istanbul.
3. kolo, 16. 12.: Fenerbahce Istanbul – Bialsko-Biala, VK Prostějov –
Dynamo Moskva.
4. kolo, 6. 1.: Dynamo Moskva –
VK Prostějov, Bialsko-Biala – Fenerbahce Istanbul.
5. kolo, 13. 1.: Bialsko-Biala – VK
Prostějov, Fenerbahce Istanbul –
Dynamo Moskva.
6. kolo, 19. 1.: Dynamo Moskva –
Bialsko-Biala, VK Prostějov – Fenerbahce Istanbul.
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Nechme se překvapit
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V tichosti a bez velkých slov se letos připravují
Prostějovští Orli na šestou sezonu v Mattoni NBL,
v týmu se objevilo osm nových tváří. A z tohoto pohledu si připomeňme dva názory, které
zazněly po skončení loňské nejvyšší basketbalové soutěže. „Chtěl bych, aby všichni, kteří
k nám přijdou, měli pocit, že jdou někam, kde
se bude bojovat a bude se vítězit. Porážky se
dají odpouštět, ale jen když se bojuje,“ prohlásil
předseda Správní rady BK Prostějov Ing. Milan
Matzenauer. A trenér Peter Bálint, po loňské sezoně bez lesku, dodal: „Chtěl bych tým sestavit
tak, aby hráči byli povahově bezproblémoví,
abych měl veškeré informace o jejich lidských
stránkách a o tom, jak působí v internacionálním kolektivu. Chtěl bych se tak vyhnout letošním problémům.“ Jak se to podařilo, ukáží příští
týdny, i když zprávy z basketbalového zákulisí
napovídají, že by letos mohli být Prostějovští Orli
přece jen silnější než loni.
Jak podle Bálinta noví hráči zapadli do týmu?
„Z tohoto pohledu předsezónní soustředění ve
Vysokých Tatrách splnilo mé očekávání. Vypadá to, že hráči jsou naladěni na stejnou notu,
což je v kolektivním sportu hodně důležité. Jsem
přesvědčený, že soustředění nebo nějaký delší
pobyt ve společných prostorách vždycky něco
družstvu dají. Lidé se více poznají, jsou spolu delší dobu, mohou spolu déle mluvit, bydlí
spolu. Určitě nám to něco dalo, ale je pro mě

bez výměn, nákupů. Výjimkou jsou pouze zranění. Chci, aby tým takto fungoval i dál. Práce v
kolektivním sportu totiž není na sezonu. Pořád
říkám, že tady se kádr hodně obměňoval před
sezonou, v jejím průběhu i po skončení, a to si
myslím, není dobře. Když se vymění dva tři hráči,
nic se neděje, nemůže se ale obměnit celý tým.
Snažil jsem tým složit tak, abychom byli schopni
spolu co nejdéle pracovat,“ říkal před sezonou
Peter Bálint.
Podle slov šéfa prostějovského basketbalu Ing.
Milana Matzenauera po sezoně se zdá, že by
se trenérské křeslo na Hané houpat nemělo,
jde o to – budovat perspektivní tým. Z této filozofie pak jistě vychází i zařazení mladíků do
týmu – Jana Lipového, hráče reprezentační
šestnáctky a loňské stříbrné osmnáctky, stejně
jako Vojtěcha Bratčenka, který přišel do Prostějova z Ostravy, člena týmu U 18 a dalšího mladíka Jana Zlámala. Jde nyní o to, do jaké míry
budou dostávat příležitost…
Ve výpravě Prostějovským Orlům v Tatrách chyběli jen dva zahraniční hráči, kanadský reprezentant Kyle Landry a polský rozehrávač Robert
Skiebniewski. Oba si plnili povinnosti u národního týmu. Kanaďan Kyle Landry se nakonec
prosadil do reprezentačního týmu a bojoval
v americké kvalifikaci o čtyři postupová místa
na světový šampionát. Stejné to bylo i s rozehrávačem Robertem Skibniewskim, i on usiloval

„Chtěl bych, aby všichni, kteří k nám přijdou, měli pocit, že jdou někam, kde se bude bojovat a bude se vítězit. Porážky se dají odpouštět, ale jen když se bojuje.“
Ing. Milan Matzenauer, předseda Správní rady BK Prostějov

těžké hodnotit po týdnu jestli je tým dobrý nebo
špatný. Nerad chválím, ale všichni hráči ukázali, že chtějí pracovat, a to je důležité,“ dodával
po návratu ze soustředění ve Vysokých Tatrách
Peter Bálint. A co nabídly Vysoké Tatry pro zlepšení fyzické kondice? „Aby byl vidět v oblasti
kondice určitý pokrok, musí se hráč připravovat
alespoň osm týdnů, ale kluci udělali maximum
pro to, aby šli výkonnostně nahoru. V kondiční
přípravě i v basketbalu měli maximální nasazení
a to je dobře. Soustředění tak splnilo svůj účel,
protože všichni hráli a dělali to, co bylo zapotřebí,“ připomínal Bálint.
I letos se tým hodně obměnil, i když byl Peter
Bálint vždycky proti tomu. Dobře ví, že je třeba
stavět tým s větší perspektivou. „Tým prošel velkou obměnou, i když jsem to nechtěl. Pak jsem
to ale zvážil. Věděli jsme, že jsou tady interpersonální problémy, že si někteří hráči nesedí.
Nefungovalo to, jak by mělo. I když jsme nehráli
špatně, tak právě tyhle vztahy nás srážely dolů.
Rozhodl jsem se, že mužstvo postavím znova,
ale s tím, že už do něj nechci zasahovat. Pokud
budu tady trenérem, tak chci, aby mužstvo zůstalo tak, jak jsme si ho poskládali. To znamená

o nominaci do reprezentačního výběrů Polska
pro kontinentální mistrovství. Právě Skiebniewski
podepsal v druhé polovině srpna novou smlouvu a minimálně rok by měl nastupovat v dresu
Prostějova. „S Robertem jsme byli již dříve předběžně domluveni. K týmu se ale připojí nejdříve
začátkem září. Pokud se však dostane do polské
nominace na mistrovství Evropy, vrátí se až po
skončení šampionátu,“ uvedl generální manažer klubu Petr Fridrich. Letošní nejvyšší soutěž Mattoni NBL určitě nebude podepřena ve
svém celku tak silnými klubovými rozpočty jako
v minulé sezoně a je otázkou, zda i Prostějovští Orli budou moci tak lehce roztahovat křídla
jako v letech minulých. Jak tomu bude, ukáží
příští měsíce…
Mezi nejzajímavější přestupy Mattoni NBL určitě
patřil příchod pivota Aleše Chána (215/120) do
Prostějova z mistrovského týmu ČEZ Basketball
Nymburk, na Hané se domluvil na roční smlouvě. „Mým cílem je odehrát více minut, než tomu
bylo v Nymburku,“ říkal Chán po příchodu do
BK Prostějov. „Rád vzpomínám na sezonu v Ústí
nad Labem, kde jsem byl v základní sestavě.

„Vůbec se nedívám
na jména. Ta mě nezajímají. Hráči mohou
být sice bezejmenní,
ale mohou do týmu
zapadnout velice
dobře a najednou se
z nich stanou úplně
jiní hráči než předtím
nebo naopak do
týmu nezapadnou.
Budu se dívat až na
herní výkon. Zatím na
tréninku nemohu říct
ani slovo. Kluci pracují velice dobře s obrovským nasazením.
Pokud to přenesou
do zápasu… Myslím si,
že tým je poskládán
dobře. Zatím všichni přesvědčují o své
kvalitě.“
< Peter Bálint >
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Nebo na angažmá v Brně. Tam jsem si zahrál
podle svých představ a navíc jsme udělali
i medaili. Něco podobného bych si chtěl zopakovat.“ A jak viděl šance Prostějovských Orlů
v nastávající sezoně? „Vedle Nymburka bude
silný Nový Jičín nebo Pardubice. Náš tým ale
bude také hodně kvalitní. Myslím si, že můžeme
bojovat o druhé místo po základní části, které
bude důležité z pohledu play – off. Pokud to
vyjde, můžeme hrát třeba finále.“ V basketbalovém zákulisí se také objevily zprávy, že by vedle
Chána se měl z Nymburka vrátit Robert Tomaszek. „Původně to tak bylo, ale musím některé
jeho příznivce zklamat. Robo se nevrátil a ani
se nevrátí. Robertovi byla nabídnuta smlouva,
ke které se měl v dojednaném termínu vyjádřit a podepsat. Což se nestalo a posoudili jsme
jednání z jeho strany jako nekorektní, čímž s ním
ani do budoucna nepočítáme,“ konstatoval už
před zahájením přípravy generální sekretář BK
Prostějov Ing. Petr Fridrich. V týmu nezůstali ani
Američané, kteří hráli v uplynulé sezoně v drezu Orlů. Objevily se hlasy, že se v týmu vytvořily
dvě skupiny – Američané a ti další… „Určitě to
prospěje atmosféře v kabině a na palubovce,“
dodává Fridrich a pevně věří, že se v Prostějově blíží doba, kdy skončí časté změny v kádru, tým vydrží déle než jednu sezonu. „Nemohu mluvit za své předchůdce, jsem ve funkci

teprve druhým rokem, ale každopádně máme
zájem tým postupně stabilizovat. Ve výběru
hráčů ponecháváme trenérovi volnou ruku
a snažíme se domluvit na smlouvě s hráči, kteří by zapadli do jeho herního pojetí. Na jedné
straně je ekonomická stránka věci, ale důležité
také je, jestli hráč podává výkony, které od
něj očekáváme a zda si dobře sedne s ostatními spoluhráči. Pokud se neosvědčí, musí
odejít a nám nezbývá nic jiného než hledat
jinde.“
Stabilizaci hráčského kádru, tuto prospěšnou
filozofii prosazuje od začátku svého působení
u áčka také Peter Bálint. „Určitě se chceme zaměřit na budování týmu, který spolu odehraje
víc jak jednu sezonu. Já osobně budu mít snahu
přivést sem hráče, se kterými budeme počítat
v dlouhodobějším časovém horizontu. Pokud se
u nich domluvíme na smlouvě, tak jedině s opcí,
kterou později budeme moci využít,“ říkal před
sezonou. „Mám stále stejný cíl – hrát basketbal,
který se bude lidem líbit, aby z toho v Prostějově
měli všichni dobrý pocit. Samozřejmě také vyhrávat. Vedení si stále klade nejvyšší cíle. Chtějí
hrát finále, to ale nemůže žádný trenér zaručit.
Uděláme pro to všechno.“
Nechme se překvapit, vše ale nasvědčuje,
že sezona Prostějovských Orlů bude úspěšná…

Los Mattoni NBL
1. kolo, 3. 10. Miltra Nový Jičín-BK Prostějov, 2. kolo, 7. 10. BK Prostějov-BK B & W Opava, 3. kolo,
10. 10. Karma Poděbrady-BK Prostějov, 4. kolo, 14. 10. BK Prostějov-NH Ostrava, 5. kolo, 17. 10. BK
Děčín-BK Prostějov, 6. kolo, 21. 10. BK Prostějov-BC Kolín, 7. kolo, 24. 10. USK Praha-BK Prostějov,
8. kolo, 28. 10. BK Prostějov-Basketball Brno, 9. kolo, 31. 10. ČEZ Basketball Nymburk-BK Prostějov,
10. kolo, 4. 11. Sokol Vyšehrad-BK Prostějov, 11. kolo, 7. 11. BK Prostějov-BK Pardubice, 12. kolo, 11.
11. BK Prostějov-Miltra Nový Jičín, 13. kolo, 14. 11. BK B & W Opava-BK Prostějov, 14. kolo, 18. 11. BK
Prostějov-Karma Poděbrady, 15. kolo, 21. 11. NH Ostrava-BK Prostějov, 16. kolo, 28. 11. BK Prostějov-BK Děčín, 17. kolo, 5. 12. BC Kolín-BK Prostějov, 18. kolo, 12. 12. BK Prostějov-USK Praha, 19. kolo,
19. 12. Basketball Brno-BK Prostějov, 20. kolo, 30. 12. BK Prostějov-ČEZ Basketball Nymburk.

BK Prostějov
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: Ing. Peter Bálint, hlavní trenér, Jozef Lovík, asistent
trenéra a šéftrenér mládeže, Lubomír Růžička, asistent trenéra, Jiří Schejbal, kondiční trenér, Michal Pekárek, vedoucí mužstva, MUDr. Josef Píchal, lékař, Luděk Olbert,
masér, Michal Polák, fyzioterapeut.
BK Prostějov, rozehrávači: Robert Skibniewski (Polsko), 1983, 182/76, Eugene Lawrence (USA), 1986, 184/94, Jan Lipový, 1992, 185/73. Rozehrávač/křídlo: Benas Veikalas
(Litva), 1983, 192/85,
Křídla: Ladislav Tóth, 1983, 196/93, Petr Dokoupil, 1988, 191/84, Jan Zlámal, 1991,
193/86, Jaroslav Prášil, 1980, 200/90, Andrius Šležas (Litva), 1975, 200/98, Vojtěch
Bratčenko, 1991, 198/84.
Pivoti: Richard Leško (SVK), 1981, 204/100, Radoslaw Hyzy (Polsko), 1977, 204/97,
Jakub Krakovič, 1990, 205/87, Kyle Landry (Kanada), 1986, 206/107, Aleš Chán, 1980,
215/120, Ivo Kresta, 1977, 205/104.
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radnice

orloj prostějovské radnice

prostějovské náměstí v roce 1914

s c h o d i š t ě ra d n i c e

o b řa d n í s í ň

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

Národní dům

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

prostějovského
tenisu
Pád až do krajského přeboru
V roce 1964 vystřídal dlouholetého předsedu TJ
Železárny Aloise Flašara Zdeněk Horník, ve funkci předsedy tenisového oddílu se pak objevila
ještě další dvě jména. V roce 1965 to byl Mirek
Koníček a o rok později Mirka Musilová, pak
se už do předsednické funkce opět vrací Alois
Flašar, který vedl prostějovský tenis pětatřicet let
a zapsal se tak do historie tenisu na Hané.

příští léta, že hodnotu družstva netvoří jména,
nýbrž jejich výkon na dvorci a že každé družstvo
musí být v prvé řadě ukázněný kolektiv.“ Předběžně bylo ve výboru rozhodnuto, neuvažovat
v příštím roce se zařazením B družstva do soutěží a věnovat veškerou péči i finanční prostředky
mládeži. Povzbuzením bylo první místo Petra
Flašara v krajském žebříčku ml. žáků.

Ve světě se blížilo spojení amatérského a profesionálního tenisu, první otevřený turnaj, na kterém se utkali amatéři i profesionálové, se hrál
v roce 1968 v anglickém Bournemouthu. Dvouhry vyhráli Australan Rosewall a Angličanka
Wadeová. To však neznamenalo, že by profesionálové dál nehráli své mistrovství světa, v roce
1971 ho vyhrál právě Ken Rosewall, který ve finále porazil Lavera. Vítěz dostal 50 000 dolarů,
auto, pro manželku zlatý náramek a ceny předával slavný americký kosmounat Armstrong.
Za druhé místo dostal Rod Laver šek na 20 000
dolarů a s touto částkou se stal prvním tenisovým milionářem historie! Jeho tenisové výhry
činily 1 006 947 dolarů...

Prostějovský tenis ztrácel své pozice nejen v republice, ale i v rámci Jižní Moravy. A družstvo se
sezóně 1965 ve druhé lize Skupina střed umístilo
na šestém místě ze sedmi účastníků, když Slovan Bratislava B ze soutěže odstoupil! Ze šesti
utkání vyhráli Prostějovští jen dvě, z dvanácti zápasů vyhrál Zeman osm, Šášek sedm, A. Doseděl šest a Slávka Toulová čtyři. Družstvo dorostu
dokonce zmeškalo přihlášku do meziokresního
přeboru a tak v sezóně 1965 sehrálo jen jeden
jediný zápas se Sokolem Šlapanice, který prohrálo 4:7. V roce 1966 skončil A tým ve II. lize,
Skupina střed na čtvrtém místě za Motorletem
Praha B, Dynamem Hradec Králové a ZKL Brno.
Dorostenci vyhráli meziokresní přebor a protože
se nedostavil soupeř ke kvalifikačnímu zápasu,
postoupili do krajské soutěže bez boje.

Doba, kdy Prostějov hrál první ligu nebo alespoň o ní usiloval, byla dávno pryč, přišlo období klopýtání ve druhé lize, sestup do divize
a nakonec až do krajského přeboru. V roce
1964 se A družstvo dospělých umístilo ve své
skupině II. ligy až na třetím místě. Prostějovští
byli nespokojeni, ale to ještě netušili, že výsledky
A týmu budou ještě horší… „Opory družstva Šášek, Antonín Doseděl, Toulová, obětavý Mašláň
svou zkušeností a nesporným tenisovým uměním
dovedou v rozhodujících fázích mnohá utkání rozhodnout v náš prospěch, ale to nemůže
změnit skutečnost, že je náš oddíl již mnoho let
ve výkonnostní stagnaci,“ říká se mj. ve výroční
zprávě. „Pokud se týká výkonu našich juniorů
v A družstvu, doplácíme stále na to, že jsme
si nedovedli vychovat dobrou mládež, která
by dnes mohla být v utkáních II. ligy přínosem
pro družstvo.“ Lepší to nebylo ani v B týmu, který skončil v krajském přeboru na posledním
místě. „Hráčská nevyrovnanost, věkové rozdíly,
různé osobní zájmy, to všechno bylo důvodem,
že družstvo postupem sezony stále více a více
upadalo a konec soutěže je při nedostatku hráčů zastihl v úplném rozkladu. Je poučením pro
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V roce 1968 se musel prostějovský tým obejít
bez dlouholeté opory Františka Šáška. Využil
lákavé nabídky tenisového oddílu TJ Spartak
Přerovské strojírny a odešel do Přerova trénovat
a hrát. V prvním družstvu ho nahradil Vlastimil
Melka, který byl však v té době na vojenské
prezenční službě a musel k zápasům dojíždět
ze Slovenska. Družstvo hrálo v sestavě - A. a M.
Dosedělové, Zeman, Melka, Bábek, Toul, Toulová, Šmardová a Vítková. TJ Železárny skončily
ve druhé lize na druhém místě za Sp. Přerovské
strojírny. Podle bodování byl nejúspěšnějším
hráčem oddílu Antonín Doseděl s 28 body před
Jaroslavou Toulovou 27 bodů.
I v roce 1969 skončil prostějovský tým na druhém
místě ve II. lize, béčko hrálo sdružený meziokresní přebor, vyhrálo ho bez jediné porážky, čímž
si zajistilo postup do župního přeboru II. třídy Jihomoravského kraje. I dorostencům se dařilo.
Vyhráli župní přebor I. třídy a získalo titul Přeborníka Jihomoravského kraje. V kvalifikaci o postup do přeboru ČSSR skončili druzí. Také žáci
vyhráli sdružený meziokresní přebor. V oddíle se

Velkému zájmu diváků se těšila v roce 1963 exhibice, v níž nastoupil Antonín Doseděl (vlevo) proti Petru Štroblovi.
Prostějovský tým po mistrovském zápase v Gottwaldově v roce 1969. Zleva vzadu Jaroslav Bek, Jiří Zeman,
Jaroslava Toulová, Jan Toul, Vlasta Bartošová a Jiří Jonáš, vpředu Antonín Doseděl a Vlastimil Melka.
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stále projevoval nedostatek trenérů. „Za Františka Šáška jsme nedokázali najít odpovídající trenérskou náhradu,“ připomíná tu dobu předseda oddílu Alois Flašar. „Doufáme, že nám v této
oblasti hodně pomůže Vlastimil Melka.“ Ten se
také stal přeborníkem Jihomoravského kraje
ve dvouhře a byl zařazen na 5. místo v anketě
o Nejlepšího sportovce okresu Prostějov. „Přijel
na krajské přebory z vojny a ve finále porazil
Šimberu. Bylo to ohromné překvapení,“ vzpomíná na Melkův úspěch Jiří Zeman.

Družstvo TK Prostějov - 1990.
Nahoře zleva: I. Šilhánek, J. Horna,
J. Machovský, Kolda, P. Mariňák.
V podřepu zleva: Sivoňová, J. Zeman
ml. a Tomanová.

Co si znalci prostějovského tenisu mysleli už několik sezon, stalo se v roce 1970. První družstvo
skončilo ve II. lize na 9. místě a sestoupilo do divize… „Dlouhou řadu let jsme byli zvyklí na výborné výsledky a považovali jsme je za samozřejmé.
Generační problém byl v našem oddíle mnohdy opomíjen a při nynější náročnosti vyšších
soutěží už naši hráči nestačili a mladí na tuto
soutěž ještě nedorostli,“ konstatoval na konci
roku 1970 předseda oddílu Alois Flašar. Také dorost sestoupil do župního přeboru II. třídy. „Musíme zvážit všechny okolnosti a možnosti našich
hráčů, přistoupit zodpovědně ke startu v divizi
a pokusit se skloubit zkušenosti starších hráčů
s mladými. Nesnažme se postoupit za každou
cenu. V našem klubu se také netrénuje tak, jak
by se mělo.“ Béčko hrálo župní přebor II. třídy
Jihomoravského kraje, skončilo na čtvrtém místě a kdyby nebylo kontumační prohry v Brně,
obsadilo by druhou příčku. Nejlepšího umístění
dosáhli žáci, ve sdruženém meziokresním přeboru Gottwaldovska skončili druzí. „Stalo se to,
co jsem mockrát na klubových schůzích říkal,
tréninková morálka byla nejhorší za posledních
několik sezon. Velký vliv na atmosféru v klubu
určitě měl odchod Franty Šáška do Přerova,
ten dokázal stmelit tenisovou partu a byl velkou
osobcností,“ říkal Alois Flašar, když se zabýval

roce. První družstvo skončilo v divizi, v C skupině
z deseti účastníků na šestém místě, čtyřikrát vyhrálo a pětkrát odešlo poraženo. Na první místě
se umístil Spartak Přerovské strojírny B, byla to
doba, kdy přerovský tenis začal stoupat rychle
nahoru. Prostějovské béčko skončilo v krajském
přeboru II. třídy páté. Dařilo se prostějovské mládeži, dorostenci vyhráli bez porážky krajský přebor II. třídy a postoupili, i první družstvo žáků dominovalo meziokresní soutěži Gottwaldovska.
Žákům se dařilo i na krajských přeborech, které
se hrály na prostějovských dvorcích. V kategorii
starších žáků vyhrál Bábek ve finále s Horníkem,
do semifinále se ještě dostal domácí Etner. Bábek s Horníkem vyhráli i čtyřhru. Ti dva také vedli žebříček Jihomoravského kraje. Tenisový oddíl
měl ve dvaasedmdesátém roce celkem 120
členů, proti minulé sezoně přibylo čtrnáct členů. V klubu se také stále více rozvíjel rekreační
tenis, v roce 1972 oddíl zahájil přátelské kontakty s BGS Medizin Wurzen, které trvaly přes dvacet let. Premiérový duel vyhráli v polovině května jasně Prostějovští 22:2, v odvetě ve Wurzenu
v červenci první družstvo 15:1, béčko 9:0.
Tenisové trápení prvního družstva pokračovalo
i v roce 1972, prostějovský tenis na víc než start
v divizi – neměl a sestoupil dokonce do krajského přeboru! „Kriticky si musíme přiznat, že jsme
do jarní sezóny nevstupovali nijak optimisticky
a od prvního kola jsme vlastně hráli o udržení
v soutěži,“ konstatoval na konci roku předseda
klubu Alois Flašar. Jeho syn Petr Flašar odešel za zaměstnáním do Ostravy a přestoupil
do Baníku Ostrava, Jan Toul byl od podzimu
na vojenské prezenční službě a nemohl moc
trénovat, stejně na tom byl Ivan Jonáš, který
studoval vysokou školu v Brně. Do Plzně odešel
studovat i další perspektivní hráč Vladimír Hirt.
Družstvo bylo doplněno o Miloslava Doseděla,

„Je poučením pro příští léta, že hodnotu družstva netvoří jména, nýbrž jejich výkon na dvorci a že každé
družstvo musí být v prvé řadě ukázněný kolektiv.“
Alois Flašar, předseda tenisového oddílu
Železárny Prostějov, 1967
propadem prostějovského tenisu a sestupem
prvního týmu do divize.
První hráč A týmu Vlastimil Melka v Prostějově
dlouho nevydržel, odešel v roce 1972 stejně
jako předtím František Šášek do Přerova, kde
se úspěšně zapojil do prvoligového týmu. Trápení prvního družstva pokračovalo. „Obvykle
je posuzována úspěšnost klubu podle výsledků A týmu, podle toho je pak hodnocen i celý
klub. Hráli jsme skoro dvacet let druhou ligu,
rok jsme byli dokonce i v nejvyšší soutěži a nyní
máme jen na to, abychom hráli v divizi. Taková
je skutečnost,“ hodnotil předseda oddílu Alois
Flašar situaci v klubu ve dvaasedmdesátém
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z béčka přišel ještě Oldřich Trunečka, ale ani
to nestačilo. První družstvo jen dvakrát vyhrálo,
z deseti účastníků skončilo osmé a protože tentokráte sestupovaly z divize tři týmy, propadlo se
do krajského přeboru... Druhé družstvo skončilo v krajském přeboru II. třídy Jihomoravského
kraje z deseti účastníků předposlední, jen jednou vyhrálo... Větší radost přinesli klubu mladí,
první dorostenecký tým hrál krajský přebor I.
třídy a skončil druhý, B dorost vyhrál meziokresní
přebor Gottwaldovska. Nejúspěšněji reprezentoval klub Roman Horník, který vyhrál krajský
přebor žactva ve dvouhře i čtyřhře, na celostátním žebříčku mu patřilo páté místo. Dorostenka Anna Musilová se na krajských přeborech

dostala s brněnskou Mensovou do finále. V oddíle byla ustavena komise mládeže, s prostějovskými nadějemi začali pracovat Antonín
Doseděl, Miloš Forst, Jaroslav Fryč, Milan Mariňák a další. Byla také vytvořena trenérská rada
ve složení: Toulová, Zeman, Forst, Bábek, Horník
a Doseděl. Ten také přednesl na výroční členské schůzi návrh, aby každý dospělý člen klubu
měl za povinnost sehrát určitý počet tréninkových hodin s mládeží.
Předseda oddílu Alois Flašar si postěžoval, že
z Prostějova odcházejí talentovaní tenisté. „Nemáme takové možnosti jako třeba Olomouc,
Přerov nebo Ostrava, kde mohou hráčům
poskytnout to, o čem nám se nesní. A přece
zůstali doma Doseděl, Zeman a Toulová, kdysi

Prostějova je stále v krajském přeboru... „Dobře
víme, že to neodpovídá tradicím prostějovského tenisu a musíme udělat všechno pro to, abychom se vrátili do divize,“ řekl tehdy na schůzi
výboru Antonín Doseděl, který byl nejen týmovou jedničkou, ale i hlavním klubovým trenérem. Nakonec se to podařilo, áčko se vrátilo
zpátky, postoupili i žáci do krajského přeboru.
Přesto však nebylo v přípravě žákovských týmů
vše v pořádku. „Domnívám se, že zaostáváme
v práci s mládeží, výbor spoléhá jen na několik
jedinců a to prostě nestačí,“ konstatoval ve své
zprávě vedoucí žáků Zdeněk Horník. „Nápad
vyřešit výchovu mládeže ve spojení s hokejem
se postupně neukazuje jako dobrý. Podcenili jsme skutečnost, že nám hrají na dvorcích

Karel Nováček ve Wimbledonu.

Karel Nováček se stal jedním z nejlepších antukářů
na světě. Vyhrál dvanáct turnajů, osm na antuce, byl
v semifinále na US Open 94. Osmnáctého listopadu
1991 byl osmý na světě, vynikající daviscupový hráč.
tak úspěšní na Pardubických juniorkách. K tomu
je potřeba také trochu lásky k oddílu, k městu
a také to vyžaduje dobrý poměr k partě. Prostředí, v jakém máme naše tenisové dvorce, je
skutečně ideální a mnoho jiných oddílů nám
je skutečně závidí. Zvláště dnes, když máme
nové šatny a kompletní sociální zařízení. Když se
podíváte na našich sedm dvorců a na tu krásnou zeleň dokola, to mají málokde,“ dodával
Flašar.
Co se dělo v československém tenise? Martina
Navrátilová získala v červenci 1972 v Ostravě titul mistryně republiky dospělých a až za měsíc
vyhrála Pardubickou juniorku! Bylo jí patnáct...
O rok později vyhrává Jan Kodeš Wimbledon.
Osmkrát se o to pokoušel, rok předtím byl dokonce v semifinále. Jeho finálovým soupeřem
byl Rus Metreveli, který se nikdy do závěrečných kol velkého turnaje nedostal. A Kodeš?
Ten byl do té doby třikrát ve finále mezinárodního mistrovství Itálie, dvakrát vyhrál Roland
Garros a byl i ve finále Forest Hills. Dobře věděl, jak se takové zápasy hrají. Co říkal Kodeš
na slavném wimbledonském bále? „Wimbledon
je něco, co nenajdete nikde jinde na světě. Je
to svět sám pro sebe. Vyhrát ho, znamená pro
každého hráče něco jiného. Pro všechny pak
boj v dobrém slova smyslu, na život a na smrt
od prvního kola. A pak s pohárem nad hlavou?
Mně zněly v uších pražské zvony. Je to nejkrásnější turnaj na světě.“ Praha měla v roce 1973
také svou premiéru v seriálu turnajů Grand Prix.
Hrálo se o 30 000 dolarů v kategorii C, áčkový
turnaj měl tehdy povinnou dotaci 100 000 dolarů. Do Prahy přijelo šest hráčů první světové
dvacítky a nasazeni byli – 1. Kodeš, 2. Taylor,
3. Pilič, 4. Tanner, 5. Borg, 6. Meiler, 7. Parun
a 8. Vilas. Ve finále Hřebec porazil Kodeše.
A tenis v Prostějově? Rok 1974 a první družstvo

vesměs chlapci, kteří vidí svou šanci hlavně
v hokeji, což jsme všichni dobře věděli, ale
neudělali jsme nic pro to, aby se jim stal tenis
milejším.“ Přesto pak Zdeněk Horník dodává,
že - „svými nadějnými výkony na sebe upozornili naši nejmladší, devítiletí Nováček a Mariňák, kteří na několika turnajích naznačili velké
možnosti do budoucna.“ Nováček byl na krajském žákovském žebříčku na 12.-14. místě,
Mariňák - 15.-20. Slova Zdeňka Horníka se pak
v budoucnu potvrdila, Karel Nováček se stal
jedním z nejlepších antukářů na světě. Vyhrál
dvanáct turnajů, osm na antuce, byl v semifinále na US Open 94. Navíc byl na turnajích
ATP sedmkrát ve finále a získal tři tituly v deblu. V roce 1986 vyhrál svůj první turnaj ve
Washingtonu, o osm let později v Hilversumu
poslední. 18. listopadu 1991 byl osmý na světě, vynikající daviscupový hráč. A co je důležité, i když pracuje u prestižní finanční skupiny
Morgan Stanley? Pravidelně jezdí na Hanou,
spolupracuje s prostějovským klubem, stojí
za některými úspěšnými projekty jak TK PLUS,
tak společnosti Česká sportovní. Prostějovský rodák Petr Mariňák byl mnohonásobným
přeborníkem kraje nejen v soutěžích jednotlivců, ale i v týmových kategoriích, prosadil se na republikových mistrovstvích. Na
Pardubické juniorce 1983 skončil Petr Mariňák v semifinále dvouhry, v roce 1990 se stal
mistrem ČR. V Prostějově se Petr Mariňák
intenzivně zapojil se do trenérské práce, ale
zákeřná nemoc pak všechno ukončila.

Karel Nováček - Zlatý kanár 93.

Petr Korda a Karel Nováček.

V roce 1974 se zvýšila členská základna, oddíl
měl 174 členů, z toho 95 dospělých a v rámci 80. výročí vzniku organizovaného tenisu
v Čechách byli v Praze vyznamenání pamětní medaili Jaroslava Toulová a Běluš Krapka,
pamětním diplomem Alois Flašar.
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Naše finále na Pardubické juniorce
Spokojený Prostějov
Bronz na Univerziádě
Urbánkovy první body ATP
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SPORTOVNÍ DNY NA GYMNÁZIU JIŘÍHO WOLKERA se konají na konci prázdnin už skoro
dvacet let. Dva dny se soutěžilo v basketbale,
volejbale, kopané, přehazované a ve florbalu.
„Studenti se na sportovní dny poctivě připravují
a trénují, takže většinou není problém získat pro
dané disciplíny dostatek účastníků,“ potvrdil
zástupce ředitele GJW Michal Műller s tím, že
vítězové si za své výkony i tentokrát pochutnali
na dortu, který věnovala obecně prospěšná
společnost Gaudeamus. „Gymnázium navíc
čekala rekonstrukce zázemí pro školní klub, aby
bylo dostatek kvalitních prostor pro mimoškolní aktivity – pro pěvecký sbor Lery´s Cherries,
divadlo POINT, na gymnáziu navíc pravidelně
probíhají semináře tvůrčího psaní,“ dodával
ředitel školy Michal Šmucr.

NEJEN ÚČASTNÍK CHAMPIONS LEAGUE VK
PROSTĚJOV posiluje, ale i tým kadetek získal
dvě mladé talentované hráčky – smečařky
Patricii Missottenovou z Chvaletic a Natálii
Kolderovou z Lanškrouna. Herní kvality dvou
nových posil se projevily i na přípravném turnaji
v Bratislavě, kde naše kadetky skončily druhé.
„Holky nejenže dobře plnily svoje úkoly a patřily
k oporám družstva, ale také výborně zapadly
do kolektivu.,“ konstatoval šéftrenér mládeže
a kouč kadetek VK Jaroslav Matěj.

VEDENÍ ATLETICKÉ FEDERACE IAAF počítá od
příštího roku vedle Diamantové ligy i se skupinou mítinků druhé kategorie. Z té by se dalo
mezi elitu postoupit. Patřit sem budou i Zlatá
tretra Ostrava či Berlín.

79% LIDÍ JE S PROSTĚJOVEM SPOKOJENO,
ukázal to rozsáhlý dotazníkový průzkum „Spokojenosti občanů s místním společenstvím“.
Uskutečnil se v rámci projektu Zdravé město
Prostějov, Místní agenda 21 a zpracovali ho studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu na Husově náměstí v Prostějově. Jejich
úkolem bylo získat a zpracovat data od osmi
set respondentů. Co mj. průzkum ukázal? Skoro
osmdesáti procentům obyvatel se žije v Prostějově dobře, jsou také spokojeni s hospodařením
s majetkem města, kvalitou životního prostředí,
podporou nových podnikatelských subjektů
či možnostmi zaměstnání. V těchto oblastech
došlo podle dotazníkového průzkumu oproti
minulému průzkumu k posunu k lepšímu.

MARKÉTA TOMANOVÁ POMOHLA K POSTUPU
na MS žen 2010 v Japonsku. Prostějovské libero
Markéta Tomanová absolvovala všechny tři bitvy v základní sestavě a jako obvykle bylo na
ni stoprocentní spolehnutí. Excelovala hlavně
při obraně v poli, kde celkově předvedla téměř
stovku úspěšných defenzivních zákroků. V Coneglianu měly naše volejbalistky za soupeřky
domácí Italky, Bulharky a Bělorusky a právě vítězství nad tímto týmem 3:1 nám otevřelo cestu
na světový šampionát do Japonska.

TK AGROFERT ZÍSKAL PRVNÍ TÝMOVÝ TITUL. Na
Mistrovství republiky družstev mladšího žactva
v Jihlavě potvrdili Prostějovští pověst favorita
a s přehledem si došli pro první týmové zlato
v letošní sezoně! Stříbro odvezlo do Stromovky

mládí TK Sparta a bronzové medaile na Štvanici celek I. ČLTK Praha. Vítězný celek hrál ve složení: Michal Dembek, Miroslav Chyba, Dominik
Starý, Petr Hájek, Pavel Janoušek, Lukáš Vágner
a Štěpán Šimek, Andrea Gabriela Knutsonová,
Petra Melounová, Hana Kvapilová a Kateřina
Navrátilová. Kapitánem byl Ivo Šilhánek, asistentem Pavel Jaloviec, trenérem Ondřej Soukup, fyzioterapeutem Dan Kratochvíl. Jaká byla
cesta TK AGROFERT ke zlatým medailím a prvnímu letošnímu týmovému titulu? Ve čtvrtfinále
jsme vyhráli s týmem TC MJ-Tenis 7:2, v semifinále s I. ČLTK Praha 5:3 a ve finále s TK Sparta
Praha 8:1.

JIŘÍ VESELÝ NEJLEPŠÍ V KÁHIŘE, na turnaji ITF 18,
kategorie 3 vyhrál dvouhru i čtyřhru! Jak se mu
dařilo ve dvouhře? V prvním kole měl volný los,
ve druhém přehrál hladce Vermu (Ind.) 6:0, 6:0,
ve třetím Angličana Carpentera 3:6, 7:6, 3:3, ret.,
ve čtvrtfinále Golcukla z Turecka opět hladce
6:0, 6:0 a pak mu stáli v cestě Angličané, v semifinále Allen 7:6, 6:1 a ve finále Marsalek 6:2,
7:5. Ve finále čtyřhry Veselý s Tunisanem Trikim
přehráli pár Allen – Simpson (GBR) 6:3, 2:6, 10:5.

PROSTĚJOVSKÝ BRONZ NA UNIVERZIÁDĚ! Jedinou tenisovou medaili pro Českou republiku
získala na 25. Univerziádě v Bělehradě studentka VŠ Karla Engliše v Brně Nikola Fraňková (TK
AGROFERT Prostějov), vybojovala bronz ve
dvouhře! V 1. kole přehrála Coetzeeovou (RSA)
6:3, 4:6, 6:2, ve druhém Maďarku Ramangasoavinaovou 6:0, 6:2, ve třetím Australanku Bai Alisonovou 6:4, 6:3. V semifinále pak Nikola nestačila
na Polku Jansovou 6:7, 2:6. Kdo získal univerziádní zlato? Ruska Lykinaová. Ve čtyřhře si naše
dvojice Nikola Fraňková a Eva Hrdinová mohla
zajistit postup mezi čtyři nejlepší dvojice a tím
získat jednu z medailí, ale přehrála je japonská
dvojice Aoymaová-Miyamuraová 4:6, 3:6. Jak
se Nikole líbilo na univerziádě? „Byla jsem mile
překvapena – atmosférou, prostředím v tenisovém areálu i úrovní. Moc se mi to opravdu líbilo
a škoda, že jsem nepostoupila do finále…“

O MEDAILI Z MS V ADELAIDE PŘIŠLA kvůli nezvládnutému startu ve finálové jízdě nejlepší
česká bikrosařka Janu Horáková z Tištína u Prostějova. Ještě se dokázala vyhnout kolizi soupeřek v první zatáčce, ztrátu na nejlepší však nedohnala a v cíli jí ze čtvrtého místa chyběla půl
vteřina na třetí Američanku Martinovou. Formu
měla, semifinálovou jízdu suverénně vyhrála.

VIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA HANY WICHTERLOVÉ se lišil od
všech předchozích, zúčastnili se ho výhradně
čeští sochaři, žáci Vladimíra Preclíka, kteří vytvořili sousoší k uctění jeho památky. Právě on byl
hlavním uměleckým komisařem sochařských
sympozií v Prostějově, od jejich založení v roce
2002 až do roku 2008. Byl znalcem života a díla
sochařky Hany Wichterlové, o které říkal, že byla
první dámou českého sochařství. Dílo společně
vytvořili Daniel Klose, Václav Kyselka, Jiří Marek,
David Medek, Tomáš Medek a prostějovská
rodačka Miroslava Špačková – Šobrová. Sousoší bude v centru města, na Skálově náměstí,
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na travnaté ploše vymezené budovou zámku
a prostějovské knihovny. „Projekt památníku
zpracoval architekt Zdeněk Beran. Lidé ho znají
jako autora nedávných úprav Národního domu.
I on byl žákem profesora Preclíka,“ konstatoval
manažer sympozia Miroslav Švancara.

NA OLYMPIJSKÉM FESTIVALU MLÁDEŽE ve finském Tampere získal Adam Pavlásek zlatou
medaili ve dvouhře a spolu s Markem Jaloviecem se probojovali do finále čtyřhry. Jaloviec
se ještě dostal do semifinále dvouhry. Adam
Pavlásek ve dvouhře v prvním kole porazil Lapinse z Lotašska 6:1, 6:0, ve druhém Dolidze z
Gruzie 6:2, 6:2, ve třetím přehrál Poláka Ciase
6:4, 6:3, ve čtvrtfinále jeho krajana Grzezinského
6:3, 6:1, v semifinále Itala Perintiho 7:5, 6:4 a ve
finále Cagninu z Belgie 6:2, 3:6, 6:3. Právě Cagnina porazil v semifinále Jaloviece. V prvním
kole si hladce poradil s Helgasonem z Islandu
6:0, 6:0, ve druhém s Achmadyjevem z Ukrajiny
6:3, 6:1, ve třetím s Chorvatem Vegerem 6:3, 0:6,
6:2, ve čtvrtfinále nestačil na Jalioviece Slovák
Celovský 2:6, 6:1, 7:6 a pak už přišla porážka
s Belgičanem Cagninou. Ve čtyřhře spolu
přehráli páry Cias-Grzezinski (Pol.) 6:2, 6:0, ve
čtvrtfinále řecký pár Panoulas-Psarros 6:2, 6:1,
v semifinále Brity Cornish/Warda a Hibberta
6:3, 6:0, ve finále pak nestačili na Italy Palmu
a Perintiho 7:5, 3:6, 8:10. „I když si evropského festivalu mládeže média prakticky nevšimla, máme velkou radost, že se dařilo
našim mladým tenistům,“ konstatoval po
skončení Olympijského festivalu evropské
mládeže sportovní ředitel ČTS Jaroslav Balaš. Olympijského festivalu evropské mládeže
se zúčastnili sportovci z devětačtyřiceti zemí,
necelé tři tisíce závodníků, stovky dobrovolníků.

ZLATO VE ČTYŘHŘE ZÍSKALA GABRIELA
PANTŮČKOVÁ na ME jednotlivců v Plzni, mladá tenistka TK AGROFERT se radovala spolu
s Petrou Rohanovou (I. ČLTK Praha), navíc se
probojovala do semifinále dvouhry! Jaké jsme
měli na šampionátech zastoupení? V Plzni na
čtrnáctkách byli Lukáš Gorecký a Gabriela
Pantůčková, v Moskvě na U16 Robert Rumler
a Tereza Smitková, ve Villachu v kategorii
osmnáctiletých Radim Urbánek, Jan Hradský
a Martina Kubičíková. Robert Rumler a Martina
Kubičíková se probojovaly do čtvrtfinále dvouhry. Jak se Pantůčková s Rohanovou dostaly
na zlatý deblový stupeň? V prvním kole měly
volno, ve druhém porazily Finky Oksanenovou
a Piirtolaovou 6:0, 6:1, po nich přehrály Švédky
Kallbergovou a Petersonovou 6:3, 6:1, ve čtvrtfinále Rusky Kanovou a Saitovou 6:4, 7:5, v semifinále rakouský pár Haasová, Heilová 6:1, 6:1
a ve finále Francouzky Brouleauovou a Jeanjeanovou 6:4, 3:6, 10:6.

TK AGROFERT NEBUDE OBHAJOVAT EXTRALIGOVÝ TITUL, nejvyšší česká tenisová týmová
soutěž byla zrušena. Extraliga se nehrála naposledy v roce 2001, kdy se čeští tenisté připravovali na úspěšnou baráž proti Rumunsku
a znovu je důvodem zrušení extraligy postup
tenistů v Davisově poháru. Nejvyšší týmová soutěž se měla hrát ve stejném termínu, ve kterém
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bude český tým bojovat v semifinále DC proti
Chorvatsku. Na zrušení se dohodla Asociace
extraligových klubů, pro tento verdikt hlasovalo
8 z 10 klubů. TK AGROFERT Prostějov má v širším daviscupovém týmu Berdycha, Štěpánka,
Dlouhého a Hájka. „Kvůli Davis Cupu jsme extraligu zrušili, sice jsme to mohli předpokládat,
kdybychom tenistům věřili, ale termíny je obecně těžké najít. Bylo to většinové rozhodnutí valné
hromady klubů,“ konstatoval předseda Asociace extraligových klubů Petr Huťka. V roce 2001
se Česká republika v baráži udržela mezi elitou,
věřme, že tomu tak bude i letos a Češi budou
v Chorvatsku úspěšní.

PROSTĚJOV JE MĚSTEM SLUNEČNÍCH HODIN.
Tuto informaci mohou návštěvníci města zaslechnout po spuštění hlasového záznamu na
informační mapě Prostějova. Podle něj jsou
v Prostějově čtvery sluneční hodiny. Jedny
z nich mají být i na prostějovské radnici, ty jsou
však podle Astronomické společnosti v Hradci Králové vedeny jako orloj. Nejedná se tedy
o sluneční hodiny. Kde tedy jsou? Dvoje jsou
na zámku, dělí si denní čas a jsou součástí
sgrafitové výzdoby zámku z počátku minulého
století Jano Köhlerem. Ten je autorem i dalších
slunečních hodin umístěných na Součkově
domě v ulici Hanačka. Zdobí je zednářské
symboly alegorie prostého života. Ze štípaného kamene a keramiky sestavil sluneční hodiny Alois Smékal ve Wolfově ulici. Čtvrté hodiny
se nacházejí v Partyzánské ulici. Všechny
sluneční hodiny v Prostějově mají číselníky
odpovídající středoevropskému, tedy zimnímu,
času.

V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN se zlepšily podmínky pro sportování na prostějovských školách.
Žákům v základní škole Dr. Horáka bude sloužit
nová sauna, kterou škola nechala vybudovat
nákladem zhruba 900 tisíc korun, z čehož dotace ministerstva školství činily 800 tisíc. Zbývající
část uhradilo město Prostějov. „Saunu budou
využívat například žáci basketbalových tříd, ale
i ostatní děti,“ vysvětlil ředitel školy Ivan Pospíšil.
V neposlední řadě znamenaly dva letní měsíce
také přípravu rozsáhlé akce, kterou bylo budování zázemí pro atlety na Reálném gymnáziu
a základní škole města Prostějova.

MAREK JALOVIEC USPĚL na Slovenian Junior
Open 2009. Vítězství ve čtyřhře spolu s Tomášem Prokopem a čtvrtfinále dvouhry, taková je
bilance Marka Jaloviece (1994) na 14. ročníku
Slovenian Junior Open 2009 (kat. 4) v Domysle.
Po tomto turnaji postoupil patnáctiletý Marek
na 607. místo žebříčku ITF 18. Jak se mu dařilo
ve dvouhře? V prvním kole měl Marek volno,
ve druhém přehrál Chorvata Levara 7:5, 6:2, ve
třetím Švýcara Benze 6:4, 6:3 a ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího finalistu Němce Wagnera
3:6, 1:6. Ve čtyřhře spolu s Prokopem přehráli
ve druhém kole chorvatský pár Levar-Marinič
6:3, 6:4, ve čtvrtfinále Slovince Miliče a Mozeka
6:3, 6:3, o postup do finále znovu vyřadili domácí pár Cibašek-Razborsek 7:6(3), 6:4 a ve finále
hladce porazili italsko-čínskou dvojici Lago-Li
6:2, 6:2.

SOŇA NOVÁKOVÁ, LETNÍ POSILA VK PROSTĚJOV, znovu potvrdila své beachvolejbalové
kvality a stala se ve dvojici s Lenkou Háječkovou mistryní ČR. Šampionát se hrál v Brně
a Nováková se svou spoluhráčkou neztratily
v konkurenci všech nejlepších dvojic Česka ani
set a naprosto zaslouženě dosáhly na zlato.
V semifinále porazily pár Bláhová, Haragová 2:0 (19, 14) a ve finále pak Klapalovou
a Petrovou 2:0 (17, 23).

TITULY Z MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO ŽACTVA jednotlivců přivezla mladá reprezentace
TK AGROFERT Prostějov. Třebaže se obou mistrovství nezúčastnila česká špička, která měla
za sebou úspěšnou reprezentaci na MS do 14
let, prostějovské mládí této příležitosti využilo.
V areálu ČLTK Bižuterie Jablonec titul zaslouženě vybojoval náš Lukáš Gorecký, ve čtyřhře
získali zlaté medaile Petr Hovorka (TK AGROFERT Prostějov) a Pavel Štaubert (Beskydský
TK Frýdlant n. O.). Třináctiletá, nenasazená
Natálie Cváčková z našeho klubu se dostala
do finále dvouhry, kde podlehla Denise Kulhánkové (TO TJ Solidarita Praha 10).

BERDYCH A ŠAFÁŘOVÁ VE ČTVRTFINÁLE.
Radek Štěpánek v Cincinnati na turnaji série Masters vypadl v 3. kole s Britem Murraym,
Tomáš Berdych na stejném turnaji a Lucie
Šafářová v Torontu se probojovali do čtvrtfinále. Lucie Šafářová dosáhla nejlepšího letošního
výsledku, musela však poprvé v této sezoně
úspěšně zvládnout kvalifikaci. V Torontu porazila v kvalifikaci Korytsevovou 6:2, 6:4, ve druhém
kole Radwanskou 6:2, 2:6, 7:6(4), v prvním kole
hlavní soutěže Kanepiovou 6:4, 7:6(3), ve druhém bývalou světovou jedničku Ivanovičovou
3:6, 7:5, 6:3, ve třetím kole Zhengovou 7:6(3), 6:4
a ve čtvrtfinále nestačila na Serenu Williamsovou. S držitelkou jedenácti grandslamových
titulů nevyhrála ani ve třetím vzájemném utkání
– 3:6, 2:6. Tomáš Berdych na třímilionovém turnaji v Cincinnati vyřadil Gonzalese 6:4, skr., ve
druhém přehrál Petzschnera 7:6(8), 6:7(7), 6:4,
ve třetím kole vyřadil Guccioneho 6:4, 6:3 a ve
čtvrtfinále podlehl třetímu hráči ATP Nadalovi
4:6, 5:7. „Myslím, že se zlepšuji každým dnem,“
pochvaloval si Nadal, pro kterého to byl druhý
turnaj po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním kolen. „Myslel jsem si, že na Tomáše stačit
nebudu, porazit ho na tomhle povrchu je pro
mě velmi cenné,“ říkal Nadal po čtvrtfinále.

RADIM URBÁNEK ZÍSKAL PRVNÍ BODY ATP na
Memoriálu Marka Wlodarczyka, antukovém
challengeru, který se konal v polském Olsztynu.
Ve druhém kole porazil Poláka Rafala Gozdura
6:3, 6:2, ve čtvrtfinále osmého nasazeného Švéda Ervina Eleskovice (SWE) 6:4, 4:6, 7:6(1) a v semifinále už především fyzicky nestačil na nasazenou jedničku, domácího Marcina Gawroně
a prohrál 0:6, 1:6. Urbánek získal prvních sedm
bodů ATP.
PROSTĚJOVSKÉ FINÁLE NA PARDUBICKÉ
JUNIORCE. Jiří Veselý ve finále Mistrovství ČR
dorostu porazil Roberta Rumlera, oba jsou
ročník 1993. V šestnácti letech jsou už oba na

dobrých pozicích na žebříčku ITF 18, Rumler je
ve stovce, Veselý ji atakuje. Do finále dvouhry
juniorek se probojovala Martina Kubičíková, do
semifinále se také dostal Michal Kozelský. Ve
čtyřhře ve finále prohráli Veselý a Rumler s párem Hanzlík, Vrňák (I. ČLTK Praha). Bronz z deblu získali ještě Jan Hradský a Tereza Smitková,
první se Strnadem (TK NERIDÉ) a Tereza
s Martincovou (Tenis Cibulka).

SOŇA NOVÁKOVÁ s Lenkou Háječkovou se
probojovaly do semifinále turnaje Světového
okruhu v plážovém volejbalu v Haagu a celkově skončily na čtvrtém místě. Zkušená Nováková už má na svém kontě semifinálové účasti
ze Světového okruhu po boku dvou jiných spoluhráček. S Evou Celbovou obsadila třetí místo
před pěti lety v Miláně, loni s Terezou Tobiášovou byla čtvrtá v Myslowicích.

DUŠAN LOJDA VYHRÁL V POZNANI patnáctitisícový challenger, vedle něj ještě v Polsku
startovali Radim Urbánek a Jan Hradský. Urbánek prohrál v prvním kole s Australanem Eastonem 2:6, 3:6, Hradský vyhrál s Polákem Mateuszem Szmigielem 6:2, 6:2 a ve druhém nestačil
na Jürgena Zolla z Estonska 1:6, 2:6. A jak postupoval Lojda na challengeru s dotací 15 tisíc
USD? V prvním kole přehrál Poláka Roberta
Godlewského 7:6(3), 6:3, ve druhém mu vzdal
Řek Paris Gemouchidis, ve čtvrtfinále porazil
Poláka Blazeje Koniusze 6:2, 6:3, v semifinále
krajana Davida Nováka 3:6, 6:4, 6:1 a ve finále
pátého nasazeného Srba Davida Saviče 6:1,
4:6, 7:6(5).
MARTINA KUBIČÍKOVÁ VYHRÁLA ZENTIVA
OPEN, turnaj ITF s desetitisícovou dotací se
konal v Praze Chotejně. Po postupu do finále
Pardubické juniorky je to další úspěch naší mladé sedmnáctileté hráčky. Připomeňme si její
cestu k titulu, v prvním kole porazila Dobrou 6:4,
6:1, ve druhém Vajdovou 6:2, 4:3, ve čtvrtfinále
bojovala s Gerlovou 7:5, 7:6 (4), v semifinále vyřadila Polku Zaniewskou 7:6 (2), 6:2. Finále bylo
pro Martinu už přece jen snazší, Kaňákovou
přehrála 6:4, 6:1.

STARŠÍ ŽACTVO TK AGROFERT STŘÍBRNÉ.
V pražském sportovním areálu Hamr-Záběhlice
se konalo Mistrovství České republiky družstev
staršího žactva a náš tým TK AGROFERT získal
stříbrné medaile, když ve finále podlehl silnému
celku I. ČLTK Praha 4:5. V otvíracím zápase porazilo prostějovské starší žactvo tým Severočeská tenisová 9:0, v semifinále pražskou Spartu
8:1. „S trojicí Routa, Staněk, Rohanová by bylo
neúspěchem nevyhrát republiku družstev,“ řekl
po finále kapitán I. ČLTK Luboš Štych. Kteří hráči
a hráčky nastoupili v prostějovském drezu na
pražském Hamru? Pylyp Kekercheni (Ukrajina),
Lukáš Gorecký, Dominik Varhaník, Daniel Filo,
Petr Hovorka, Tomáš Elísek, Yvo Panák, Gabriela Pantůčková a Eva Rutarová. Přiznejme, bez
výrazné posily Petry Uberalové, loňské mistryně
Evropy do 14 let, která se zranila, lze považovat druhé místo – proti silnému a posílenému
I. ČLTK za úspěch.
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Tři světové jedničky v Praze
Aplaus 2009
VK a BK Prostějov
Večer mistrů už poosmé
BECKER, EDBERG, WILANDER, tři bývalé světové
jedničky se představí 21. listopadu vedle dalších
vynikajících tenistů při exhibičních zápasech
v pražské O2 Aréně. Za akcí Advantage Tennis
stojí a. s. Česká sportovní a symbolicky navazuje na velice atraktivní projekt s Američanem
Pete Samprasem, ten sehrál exhibiční zápas
s Radkem Štěpánkem. „Je to třešnička na dortu,
která vychází z loňského roku, protože jsme měli
dojem, že to byl úspěšný projekt,“ říká majitel
společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek.
„V rámci společenského programu na Žofíně
vystoupí někteří tenisté i v netenisových rolích.“
V průběhu odpoledního programu se představí držitelé 19 grandslamových titulů ve dvouhře
– Wilander jich má sedm, Edberg s Beckerem
po šesti. Kdy usedali na světový tenisový trůn?
Jako první z nich se stal světovou jedničkou
Wilander v září 1988. Nejdéle se v čele žebříčku ohřál Edberg, který byl jedničkou 72 týdnů
a poprvé tam byl 13. srpna 1990, Wilander 20
týdnů a prvně 12. září 1988, a Becker byl na první
pozici dvanáct týdnů, poprvé 28. ledna 1991.
Jak bude vypadat Advantage Tennis? „Program bude bohatší, díky spolupráci s Karlem
Nováčkem máme dva týmy - tým přátel Nováčka a výběr přátel Borise Beckera. Oba si k
sobě vybrali zvučné tenisty a nikdo jim neodřekl.
Koncentrace tolika hvězd na jednom místě
dlouho nebyla,“ přidala Petra Langrová-Píchalová, která byla šéfkou projektu Sampras v Praze a bude ve stejné roli i při Advantage Tennis.
Pořadatelé připravují dvě čtyřhry a dvě dvouhry.
Program zahájí debl Steeb, Jelen proti českému
páru Novák, Nováček. Pak si zahraje francouzský tenista Henri Leconte s Wilanderem, dlouholetým kamarádem Nováčka, spolu hrávali
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čtyřhru. Následovat bude debl, který spojí
Beckera s Lecontem proti páru Edberg, Wilander. A na závěr přijde duel Beckera s Edbergem. „Máme informace, že všude na světě
je zájem o tyto akce a chceme do Prahy přivést velké tenisové osobnosti minulých let. Jak
to vzniklo? Měli jsme nabídku exhibice Borise
Beckera s dalšími hráči a tak jsme přišli s návrhem, že proti němu nastoupí přátelé Karla
Nováčka. Karel nám v tom hodně pomohl, oslovil další zajímavé hráče. Doprovodný program?
Bude to zčásti charitativní projekt a současně
i poděkování našim partnerům, ano, tentokráte
to bude – o manželkách a partnerkách tenistů.
Bude to tenisový ples, moderovat bude Marek
Eben, do programu budou zapojeni účastníci exhibice, hlavní hvězdou bude Karel Gott,“
dodává Petra Píchalová-Langrová.
APLAUS 2009, DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA se bude
opět konat v Národním domě, v secesní budově architekta Jana Kotěry a opět se na ní
představí tři divadelní soubory z Moravy, Čech
a Slovenska. V loňském roce 2008 měla prostějovská veřejnost možnost shlédnout tři představení – Garderobiér s Bolkem Polívkou, Milanem
Lasicou a Emilií Vašáryovou, dále Juraje Kukuru
v inscenaci Koza alebo kto je Sylva a Libertin
s Jiřím Štěpničkou. Loni přehlídku spokojovalo
téma milostného vztahu v jeho různých podobách, od tradičního pojetí po skandální provokaci, letos to bude hledání pravdy jako protipólu lži a pokrytectví.
Jaký je program přehlídky APLAUS 2009? Divadlo Bolka Polívky Brno a Štúdio L+S Bratislava se
16. října představí se hrou Samuela Benchetrita
Mínus dva, s Milanem Lasicou, Bolkem Polívkou,

Jitkou Čvančarovou a dalšími. Aréna Bratislava nabídne 20. října hru Viliama Klimáčka
Komunizmus, představí se v ní mj. Juraj Kukura
a Zdena Studénková, o tři dny později přehlídku APLAUS 2009 uzavře Činoherní klub
s hrou Milana Kundery Ptákovina s Ondřejem
Vetchým, Jaromírem Dulavou, Lucií Žáčkovou,
Marikou Procházkovou, Stanislavem Zindulkou
a dalšími.
Součástí přehlídky je spolupráce s mladými
ochotníky – s Divadlem Point Prostějov a ZUŠ
V. Ambrose v Prostějově. „Už loni jsme věnovali část výtěžku ze vstupného studentskému
divadlu Point při Gymnáziu Jiřího Wolkra, letos
v podpoře ochotnického divadla budeme
pokračovat,“ konstatoval jednatel TK PLUS Petr
Chytil. Opět se bude v divácké anketě vybírat
nejlepší přestavení, loni zvítězilo Divadlo Rokoko Praha s představením Libertin a vynikajícím
Jiřím Štěpničkou.
Připomeňme, že záměr uspořádat společně
malou divadelní přehlídku se zrodil v průběhu
oslav stého výročí Národního domu, za jejichž
organizací stála také marketingová agentura
TK PLUS. „Tato přehlídka nechce konkurovat
četným divadelním festivalům, které se v Česku
konají. Přejeme si, aby to byla taková příjemná
a kvalitní ochutnávka divadelní tvorby z Prahy,
Brna a Bratislavy,“ konstatoval tehdy jednatel
TK PLUS Miroslav Černošek. „Chceme, aby si
tato divadelní přehlídka zachovala svou komorní atmosféru, potěšilo nás, že loni byl o náš
projekt v Prostějově opravdu velký zájem. Vše
je samozřejmě závislé na naší dobré spolupráci s Městským divadlem v Prostějově.“ I letos
bude divadelní přehlídku provázet logo a další
doprovodné tiskoviny z dílny předního českého
grafika, malíře a sochaře Borise Jirků.
VOLEJBALISTKY VK PROSTĚJOV mají před sebou
náročnou sezonu, obhajují extraligový titul, stejně jako vítězství v Českém a Československém
poháru, navíc podruhé vstupují do prestižní
Champions League. Los k prostějovským volejbalovým šampionkám moc přívětivý nebyl,
v základní skupině C narazí na Dynamo
Moskva, Fenerbahce Istanbul a Bialsko Biala.
„Postup v Lize mistryň je na hranici možností,“
říká prostějovský kouč Miroslav Čada. Jaký je
program prostějovských volejbalistek v Lize mistryň do konce roku? V prvním kole 2. prosince
nastoupí v Istanbulu proti místnímu Fenerbahce, 9. prosince doma s polským týmem Bialsko
Biala a 16. prosince přivítá na domácí palubovce Dynamo Moskva. Domácí extraliga
začíná v druhém říjnovém víkendu, VK Prostějov má kvůli lichému počtu účastníků volný los.
Domácím příznivcům se poprvé VK Prostějov
představí v sobotu 24. října, v hale Sportcentra
proti pražské Slavii a to už budou mít prostějovské volejbalistky za sebou dva duely na palubovkách soupeřek – 15. října ve Frýdku Místku
a 18. října zápas s týmem českých juniorek.

průměrným, šéf prostějovského basketbalu
a předseda Správní rady BK Prostějov Ing.
Milan Matzenauer s ní spokojený nebyl. Špatná
výchozí pozice před play off nám přisoudila
v semifinále ČEZ Basketbal Nymburk a to nám
zavřelo cestu do finále. Letošní extraligovou sezonu začínáme 3. října v Novém Jičíně, doma
se představíme fanouškům poprvé v zápase
s Opavou. Skoro dvouměsíční přípravu otevřeli
prostějovští basketbalisté 10. srpna, od 17. srpna
byli týden ve Vysokých Tatrách, na programu
byla kombinace kondičních tréninků, basketbalu a vysokohorská turistika. Na začátku září
hráli Prostějovští Orli přípravné zápasy. Věřme,
že dobře posílený tým uspěje nejen v Mattoni
NBL, ale i v Českém poháru.
VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ 2009 TK AGROFERT
Prostějov se bude konat v prostorách Národního tenisového centra Morava už poosmé,
opět se na něm sejdou nejúspěšnější tenisté
a tenistky našeho klubu, aby přijali ocenění
za výkony v letošní sezóně. „Vážení rodiče,
naše tenisové hvězdičky a hvězdy, máme za
sebou krásný a úspěšný rok, dokázali jsme, že
jsme nejlepší v České republice ve sportu, který
máme všichni moc rádi,“ říkal loni šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. „Musím poděkovat všem, kteří nám na naší společné cestě
pomáhají a věřte, že ne každý klub na světě
má nebo měl ve svém středu dva hráče světové desítky Jirku Nováka a Tomáše Berdycha.
Tento večer je hlavně o vás, chlapci a děvčata, ale především musíme poděkovat vašim rodičům, kteří vás podporují a bez jejichž pomoci
byste v tomto sále určitě neseděli.“ Už poosmé
bude mít večer v Národním tenisovém centru
Morava příjemnou atmosféru, budou přítomni
rodiče mladých medailistů, trenéři a všichni ti,
kteří jsou k výchově tenisových nadějí potřeba. Určitě přijdou představitelé obchodních
partnerů, stejně jako zástupci města Prostějov
a Olomouckého kraje. „Investice do výchovy mladých talentů je vklad do budoucnosti
a vychovávat nové Berdychy, Šafářové
a Kvitové je v obrovské konkurenci stále složitější. O to více si vážíme obchodních partnerů,
kteří nám v této oblasti pomáhají. Není to zatím
o žádných velkých jménech, je to o upřímné
snaze – pomáhat k udržení prestiže českého
tenisu,“ dodává Miroslav Černošek. Na Večeru
mistrů a medailistů 2009 budou opět předána
ocenění za výkony v letošní sezoně, loni dostal
„Cenu za celoživotní přínos prostějovskému
tenisu“ Jiří Zeman. Vyhrál v roce 1955 Pardubickou juniorku a celý jeho život je spjat s prostějovským tenisem, samozřejmě patřil mezi
ty, kteří pomáhali při UniCredit Czech Open
a dalších klubových akcích.

PROSTĚJOVŠTÍ ORLI vstupují do šesté sezony v Mattoni NBL, ta loňská patřila k těm
© viko, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko.hk@tiscali.cz; texty TK PLUS; foto Jiří Vojzola, ČTK a archiv
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Navštivte nově otevřenou
prodejnu Salomon/Wilson
v Praze Štěrboholích.
www.FashionArenaOutlet.cz

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz, www.wilsonsports.cz

