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„Bylo pro mě velkým životním štěstím, že jsem potkal prostějovský tenisový klub a věřte, dobře se poslouchá, jak někteří říkají, že bylo štěstím pro
tenisový klub, že potkal mě…“ Tuto větu Miroslava Černoška si můžete
přečíst na záložce knihy, kterou jsme vydali ke 111. výročí prostějovského
tenisu. A ještě přidám jednu Mirkovu větu – „byl to vzrušující a motivující
čas, prožít s tímhle klubem skoro šedesát let – jako závodní hráč, funkcionář a nakonec i jako spolumajitel.“
I já zažívám v TK PLUS vlastní „vzrušující a motivující čas“, ten můj zatím
trvá šestnáct let. Přišel jsem do naší firmy čtrnáct dní před prvním extraligovým titulem, psal se rok 1995, v té době byl v našem areálu čerstvě
otevřen krásný hotel, hrálo se na novém, i když ne zcela ještě hotovém
centrkurtu, a všem se splnil velký sen – Prostějov poprvé vyhrál tenisovou Extraligu! Náš klub měl v týmu Martinu Hingisovou, Janu Novotnou,
vrátil se prostějovský odchovanec Karel Nováček a Jirka Novák měl
tehdy dvacet. Poprvé jsem se setkal se zástupci „sedmé velmoci“, při
své premiérové akci jsem měl na starost tiskové středisko.
Už jsem to jednou říkal – kolem
Mirka Černoška jsem zpočátku
chodil velkým obloukem, tehdy
jsem více komunikoval s Frantou Mackem, pak jsem s ním
začal trávit stále více času při
pravidelných cestách do Prahy a poznával většinu našich
obchodních partnerů. A vážil
jsem si šance, že jsem mohl být
u toho, když prostějovský klub
a agentura kráčely mezi nejlepší v České republice. Mirek nám
všem ukázal, ukazuje a pevně
věřím, že ještě hodně dlouho
bude ukazovat cestu – jak jít za
úspěchem. Brzy jsem poznal, že
je to cesta velmi náročná, stresující, někdy vysilující i radostná,
musíte se obrnit trpělivostí, protože svět nového tisíciletí je plný nepřehledných pavučin. Mirek z nich – a mohly být zosnovány od sebesilnějších pavouků – vždycky našel ten správný východ a my jsme šli za ním…
Nikdy jsem si nepomyslel, že budu u tak fantastických akcí, poznám velké osobnosti. Kdo něco znamenal a znamená v českém i světovém
sportu, spolupracoval s námi, kdo je ve špičce české kultury a showbyznysu, vystupoval u nás. Jsem rád, že firma TK PLUS úzce spolupracuje se
společností Česká sportovní, na našich akcích se představili olympijští
vítězové, světoví šampióni, vítězové Davisova poháru či Stanley Cupu.
Nedají se vyjmenovat všichni a nechci na nikoho zapomenout, ale platí už hodně dlouho, že kdo něco velkého vyhrál, byl u nás. Získali jsme
nespočet tenisových titulů, areál byl brzy nejlepší u nás, že si ho už na
třináct let oblíbilo vedení ITF a koná se u nás světový juniorský šampionát. UniCredit Czech Open i Zlatá tretra Ostrava patří mezi nejlepší ve své kategorii, prostějovské volejbalistky kralují české scéně a důrazně nahlédly do elitní pohárové Evropy, daří se basketbalovým
Orlům. Snažili jsme se dát lesk prostějovským projektům, stejně jako akcím
Olomouckého kraje. Tomáš Berdych se dostal do finále Wimbledonu,
stejně jako se prostějovská tenisová parta probojovala do slavného
barcelonského finále Davisova poháru. Byl jsem hodně šťastný, když
jsem v Prostějově mohl vítat Petru Kvitovou krátce po jejím slavném
vítězství ve wimbledonském All England Clubu a měl jsem lesklé oči,
když dvě hráčky našeho klubu držely nedávno v Moskvě vítěznou
fedcupovou trofej.
Můj „vzrušující a motivující čas“ trvá šestnáct let a jsem šťastný, že
ho vedle Mirka a v dobré prostějovské partě mohu žít, věřím, že ještě
hodně dlouho…
Mgr. Petr Chytil,
jednatel TK PLUS

NEPRÁVEM ODEBRANÝ EXTRALIGOVÝ TITUL

P. S.
CETKOVSKÁ KRÁČÍ NAHORU
TENISOVÁ EXTRALIGA, VEČER MISTRŮ ...

Už slyším Mirka, až si to přečte, jak mi bude říkat, že to přece není jen
a jen o něm. A já mu řeknu – ano, je to jen a jen o Tobě. To víme přece všichni.
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STOJEDENÁCT LET PROSTĚJOVSKÉHO TENISU

Tři velké jedničky

6

„Stojedenáctka je magické číslo a taky symbolické. Určitě si zaslouží, abychom
se u něj chvíli zastavili. Jedničkou chce být každý a my jsme se stali nejlepším
českým klubem. Přidejme další jedničku – posledních jedenáct let nového tisíciletí bylo nejúspěšnějším obdobím v historii našeho klubu. A třetí přidaná jednička? 111 let slaví prostějovský tenis. Je silný, má dobré kořeny a slavnou historii.
A tu jste psali i vy – jak tu sedíte,“ říkal na slavnostním galavečeru v Městském
divadle v Prostějově šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. Navíc se vše
odehrálo v magickém datu – 11. 11. 2011, večer měl od začátku do konce neopakovatelnou noblesu a kdoví, zda prostějovský tenis bude v budoucnu slavit
něco většího. Posledních jedenáct let dal Prostějov světovému a českému tenisu dohromady takové hvězdy, které žádný jiný klub na světě nenabídl a hned
tak nenabídne.
Černoškovo úvodní slovo bylo plné upřímného
vzpomínání nejen na tenisové začátky, první
velké výsledky, šéf tenisu s nadhledem připomínal osobnosti, které budovaly historii prostějovského klubu. Bylo to prostě o všech. I o těch, kteří se dávno zasloužili o slávu Prostějova a nyní
se už na všechno dívali z tenisového nebe. Prostějovský tenis byl vždycky pracovitý a důsledný, i proto se mohl tolik radovat. „Tohle krásné
výročí bude především o vzpomínání a ohlížení se za cestou, kterou klub za ty dlouhé roky

právě během našeho výročí můžeme získat
český Grand Slam, tedy vyhrát domácí tituly ve
všech věkových kategoriích družstev. Pět jich
už máme, nyní je v sázce poslední – extraligový.“ Zlaté medaile za tituly mistrů ČR v minitenisu, babytenisu, mladších žáků, starších žáků
i dorostenců už jsou v Prostějově. „Pokud to dokážeme, bude to vynikající, a kdyby se to nepodařilo, je pro mě pět republikových zlatých
medailí za sezónu 2011 ohromně příjemnou
paralelou dvacet let starého prvního titulu

„Když na to máš, tak to prostě dáš! Takhle bych
charakterizoval práci TK PLUS a jeho vedení. Pokud v této společnosti budou pracovat profíci
a zanícení lidé pro věc – jako je tomu nyní, nemám vůbec strach, že by tenis v Prostějově nějak zkomíral a že by na precizní úrovni nemohl
fungovat dalších 111 let! Když jsem v Česku, velmi rád se vracím do Prostějova a samozřejmě na
zdejší tenisové kurty. Těším se zase na okamžik,
až budu moci osobně pogratulovat Petře Kvitové, jejíž boj ve finále Turnaje mistryň jsem s napětím sledoval. V jejím případě věřím, že až se
zase podívám do Prostějova, bude už světovou
jedničkou! Prostějovským tenistům bych chtěl
popřát jen to nejlepší a posílám jim z Ameriky
krátký vzkaz: Jen tak dál!“
Jaromír Jágr
urazil a co všechno na ní dokázal. S tím, že se
nejvíce soustřeďujeme na posledních dvacet
let, během nichž náš oddíl výrazně vystoupil
ze stínu a ovládl celý český tenis,“ říkal už dopředu Miroslav Černošek. „A je symbolické, že

získaného s mladšími žáky v Nitře. Tam jsme tenkrát zvítězili v památném finále nad Slovanem
Bratislava 8:1, když tým povzbuzoval celý autobus fanoušků, který jsme na Slovensko vypravili,“
vzpomínal Černošek.
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Vše začalo, když se Černošek stal na začátku
devadesátých let předsedou klubu a podařilo se mu přivést do Prostějova talentovaného
Michala Tabaru a jednoho z nejlepších českých dorostenců Jiřího Nováka. „V té době
nebyl Prostějov v tenisovém povědomí ničím
výjimečný, dospělí hráli pouze krajský přebor,

areál, ani naše špičkové zázemí pro výchovu
tenisových talentů, stejně jako bychom nemohli pořádat s ITF juniorské mistrovství světa či už
tradiční UniCredit Czech Open.“ Jak vzpomínal
Michal Tabara, jeden z nejúspěšnějších reprezentantů klubu, nyní trenér? „Během své aktivní
kariéry jsem získal spoustu různých titulů, většinu

„Když něco děláte s láskou a dáte do toho všechno, tak se to prostě musí podařit. Stejně tak se to
děje v Prostějově v případě společnosti TK PLUS.
Její profesionalita a hlavně práce Mirka Černoška
je prostě bez jakýchkoliv diskuzí. Stojedenácté výročí vzniku prostějovského tenisu je krásná událost,
při které si všichni zúčastnění připomenou veškeré dosažené úspěchy. A že jich bylo, je a ještě určitě bude! Přál bych Prostějovákům mnoho dalších
Nováčků, Štěpánků, Nováků, Berdychů, Kvitových
a dalších vynikajících reprezentantů. A všem
hlavně to zdraví, bez toho se žádný sportovec
neobejde.“
Jan Železný
ale díky zmíněným posilám se začal prosazovat v mládežnických kategoriích a vycítil jsem,
že máme šanci prorazit ještě daleko výše. Podařilo se nám získat osmého hráče světa Karla Nováčka, který za nás šel hrát druhou ligu,
tedy třetí nejvyšší soutěž, to bylo opravdu něco
neuvěřitelného! Ale Karel byl prostě v našem
klubu… Následně jsme se domluvili s vycházející hvězdou Martinou Hingisovou, Janou Novotnou nebo současnou ředitelkou tenisových
projektů TK PLUS Petrou Píchalovou-Langrovou,“
pojmenoval základní stavební kameny pozdějších úspěchů Miroslav Černošek.
Co tomu dnes říká Jiří Novák? „Do Prostějova
jsem přišel v roce 1992, a abych pravdu řekl,
tak jsem o zdejším tenise nic nevěděl. Jediné,
co mě s Prostějovem spojovalo, bylo, že jsem
tady měl babičku a můj otec odtud pocházel.
V té době jsem měl nabídky i odjinud, například
z Přerova, ale vybral jsem si Prostějov. Snad proto, že jsem tušil, že tento klub čeká skvělá budoucnost. Vsadil jsem na risk a vyplatilo se to.
Takový tenisový vývoj, jaký se udál tady v Prostějově, nemá ve světě obdoby,“ říká bývalý pátý
hráč světa Jiří Novák, který nyní klubu působí
jako trenér. A Petra Píchalová-Langrová, šéfka tenisových projektů TK PLUS? „Je pro mě velkou ctí, že se můžu těchto oslav účastnit. Největší dík však patří panu Černoškovi, bez něhož by
žádné úspěchy nebyly. Nebyl by tady moderní
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z nich pro Prostějov. A musím říct, že bez pana
Černoška by se mi to určitě nepovedlo. Bylo mi
a stále je velkou ctí být součástí zdejšího tenisového kolotoče, za tuhle možnost jsem vděčný a panu Černoškovi moc děkuji. Za všechno,
co pro mě i pro celý prostějovský tenis udělal.“
Černošek několikrát ve svém vystoupení připomněl, že – „náš klub není jen o hvězdách a závodních hráčích, je tu s námi hodně rekreantů
a velice si vážím toho, že jsme opravdu jako jedna rodina.“ A do posledního místa plné divadlo
rozesmál, že by se po odehraných deblících
a režné na baru na domečku vyplatilo – „kdyby k nám z Palírny U Zeleného stromu zavedli přímo trubky, protože ta spotřeba je někdy
opravdu značná.“ V Černoškově vystoupení
bylo všechno – pohled zpátky, připomenutí velkých tenisových chvil, poděkování osobnostem
a víra, že sláva prostějovského tenisu bude zářit
pořád stejně jasně a suverénně.
Pořadem Hledání ztraceného tenisového času
filmového historika Karla Čáslavského začala
slavnost v prostějovském divadle. „V roce 1900
se tenis začal hrát i v Prostějově. Bylo to v době,
kdy Američan Dwight Davis založil nejslavnější týmovou soutěž světa - Davisův pohár. V Prostějově se na začátku století hrálo na soukromých dvorcích. Na zahradě Roháčkova mlýna,
na dvoře u zámecké zahrady a v zahradách
továrníků Wichterleho a Wintra. V roce 1906

byla založena Česká lawn-tenisová asociace –
řídící orgán pro všechny kluby v Čechách. Sportovní klub Prostějov byl založen 18. dubna 1909,“
připomínal Karel Čáslavský prostějovské tenisové začátky.
„Dnešní večer je pro všechny členy našeho klubu. Každý z vás se svým dílem podílel na tom,
že tady můžeme společně být a takovým způsobem si vše krásné připomínat,“ zdůraznil
Černošek a pozval na jeviště svého kamaráda Milana Matzenauera. „Začínali jsme spolu ve staré klubovně, sedávali na bednách
a snili velké tenisové sny. Milane, rád bych ti za
celou tu dobu poděkoval.“ Právě Matzenauer
stál v roce 1990 spolu s Miroslavem Černoškem
u zrodu nejlepšího klubu u nás, jeho zásluhou
se prostějovský tenis vydal na úspěšnou cestu.
„Náš příběh začal v roce 1990 na podzim a to
tím, že tehdejší hokejový klub Dopravní stavby
Olomouc prodal svůj zápas v Plzni – s hokejem
jsem skončil a s tenisem začal. Ano, snili jsme, že
vychováme wimbledonského vítěze, v případě
Tomáše se nám to skoro podařilo a letos to dokázala Petra Kvitová.“ Otočil se k místům, kde
seděli obchodní partneři prostějovského tenisu.
„Jsem rád, že jste nám pomáhali v době, kdy
jsme byli naprosto bezvýznamní. Nikdo nás nebral vážně, konečně, kdo by se bál nějakého
tenisového klubu z Prostějova? Ale nakonec se
všechno podařilo,“ říkal Milan Matzenauer.

Českého tenisového svazu pak předal Miroslavu Černoškovi Cenu prezidenta ČTS za mimořádný přínos českému tenisu. „Je obdivuhodné, co všechno v Prostějově dokázali. A přestože si plně uvědomuji, že se jedná o týmovou
práci a mám v tomto klubu řadu přátel, řeknu, že za tím vším vidím jedno jméno – Miroslav
Černošek. Bez něj by prostějovský a vlastně
i celý český tenis nebyl tam, kde je nyní! A za
to si Mirek zaslouží uznání a velké poděkování. Dovolím si také tvrdit, že jak s ním, tak i s Milanem Matzenauerem mě za ta léta plodné
spolupráce pojí nejen pracovní vztah a láska
k tenisu, ale i kamarádský vztah.“ Co znamená
podle šéfa českého tenisu Prostějov pro český tenis? „Jak jsem již říkal, strašně moc. Jsou to
spojené nádoby, jsme propojeni pupeční šňůrou. Pokud je úspěšný prostějovský klub, těží
z toho celý český tenis. Osobně jsem velmi rád,
že jsem po většinu roků mohl být u toho, když
se rodilo něco tak výjimečného,“ dodával šéf
českého tenisu.
Během galavečera bylo oceněno mnoho
osobností, které se podílely na výborných výsledcích prostějovského klubu. Oceněn byl
také Milan Matzenauer, který stál v roce 1990
u začátku a byl jednou z rozhodujících postav nové klubové cesty, medaili dostal Ivo
Kaderka, prezident Českého tenisového svazu. Na jeviště jako první přišly zasloužilé postavy

„Prostějov se za poslední dvě desetiletí stal centrem nejenom českého, ale dnes už i evropského a dokonce světového tenistu. O Prostějovu
a jeho tenisové líhni vědí v Americe i Austrálii.
Přál bych prostějovským tenistům další úspěchy, kterými jsou už pověstní široko daleko. Stejně
jako jednotliví tenisté tak i celý prostějovský tenis
patří dnes bezesporu k tenisové špičce. Teď už
snad chybí jen pořádání grandslamového turnaje. Ale jak znám pana Černoška, nic není nemožné... Takže do dalších stojedenácti let vše
nejlepší!“
Ivan Lendl
Další pozvání na jeviště a přichází prezident
ČTS Ivo Kaderka. Jak on se podíval na tři jedničky prostějovského výročí? „Každá jednička má
svůj význam. Ta první znamená, že je to nejlepší klub v České republice, druhá, že je to nejlepší klub v Evropě, a třetí, podíváme-li se na Petru
Kvitovou a Tomáše Berdycha, že je to momentálně nejlepší tenisový klub na světě.” Prezident

„Když se řekne prostějovský tenis, napadne mě hned to
nejlepší, co v českém
prostředí můžete najít. Je v tom skloubena veškerá elegance, kvalita, um,
schopnosti, úspěchy,
modernizace současné doby. Prostě,
vše co dnes potřebujete k tomu, abyste něco znamenali. Prostějov je místem,
kde se koncentrují
nejlepší hráči a hráčky z celé České republiky a to ve všech
kategoriích. Vždyť na
celém světě není
žádný klub, který by
tvořil páteř i duši jak
mužského týmu pro
Davis Cupu, tak i ženského pro Fed Cup.“
Ivo Kaderka,
prezident ČTS

prostějovského tenisu - bratři Dosedělové,
Miloslav a Antonín, Jiří Zeman, Jiří Běhal a Jiří
Rozehnal. Kromě osobností, které byly vyznamenány na jevišti, byla už řada dalších oceněna před začátkem programu v rámci speciálního ceremoniálu. Vzpomínkový sestřih přiblížil jména těch, kteří také psali nádhernou historii prostějovského tenisu, nabité divadlo si
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připomnělo zásluhy – Jaroslavy Toulové, Stanislava Bábka, Jaroslava Becka, Aloise Flašara,
Františka Macka, Petra Mariňáka, MUDr. Zbyňka Navary a Františka Šáška. „Měli jsme je rádi,
chybí nám, ale bohužel, nebylo jim dopřáno,
aby se tady nyní s námi radovali.“
Pak přišla chvíle prvního hudebního hosta,
zazpívala Tereza Mátlová, doprovázená skupinou Golem Pavla Větrovce.
Připomínal se i slavný první extraligový titul
smíšených družstev z roku 1995, na kterém se
podílela šestice oceněných –Jana Novotná,
Petra Píchalová-Langrová, Jiří Novák, Michal
Tabara, kapitán Jaroslav Navrátil a vedoucí
týmu Petr Langr.
Miroslav Černošek a Milan Matzenauer také
ocenili velkorysost těch, kteří od začátku stáli při prostějovském klubu. „Vždycky jsme měli

Pavel Suchánek a Tomáš Bím. Majitel společnosti AGROFERT Andrej Babiš pak předal symbolický šek tenisové mládeži TK Prostějov na
500 tisíc korun, který převzali trenéři Ivo Šilhánek a Jaroslav Machovský. Jeho firmy spolupracují s prostějovským tenisem už dlouho, konečně Andrej Babiš už v roce 1998 při předávání
Zlatého kanára konstatoval: „Jsme rádi, že jsme
se spojili s nejsilnějším českým tenisovým klubem, který jasně dominuje nejen na domácí
scéně, ale má i vynikající výsledky v zahraničí.
A samozřejmě mě potěšilo, že většina trofejí
skončila v rukou prostějovských tenistů.“
Pak pozval Miroslav Černošek světovou dvojku Petru Kvitovou a oporu daviscupového
týmu Radka Štěpánka, Tomáš Berdych měl
dokonalou omluvenku, postupoval na turnaji Masters v Paříži a pozdravil všechny přes telemost. Petra o žádných svých snech mluvit

„Náš prostějovský tenis slaví významné výročí. Stojedenáctka je magické číslo a zároveň úctyhodná řádka let, po kterou tento bílý sport šíří
slávu Prostějova. A nejenom z historického hlediska po tehdejším Československu, ale dnes i po
Evropě a celém světě. V našem životě hraje tenis,
ať už přímo či pasivním sledováním dění, obrovskou
a velmi důstojnou roli. Nemluvě o tom, že by
snad ani nešlo spočítat, kolik z prostějovské líhně
vyšlo skvělých světových tenistů.“
Miroslav Pišťák, starosta Prostějova
štěstí na lidi, kteří nám v době, kdy jsme byli
bezejmennými hrdiny, pomohli a pomáhají.“ Oceněni byli Andrej Babiš, Jiří Kunert,
Miroslav Pišťák, Jan Tesař, Karel Dyba, Martin
Tesařík, Ivan Kosatík, Milan Velek, Jan Souček,
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nechtěla. „Těch mám spoustu, ale aby se splnily,
nesmím je prozrazovat. Ani jeden,“ vykroutila se
moderátorovi Petru Salavovi, který opět odvedl
dokonalý moderátorský výkon. S video gratulací přispěchaly čtyři hvězdy světového sportu Jan Železný, Ivan Lendl, Jaromír Jágr a Usain Bolt, po písních
sáhnul Karel Gott za pult a vyndal
jednu ze svých cen TýTý s osobním věnováním. Předal ji po krátkém obdivném blahopřání Miroslavu Černoškovi, čímž spustil bouřlivý
potlesk celého sálu ve stoje. „Věřte mi, tohle ve scénáři rozhodně nebylo a Karel mě tím velmi příjemně
překvapil i dojal. Moc děkuji,“ sdělil Černošek. Nakonec dostal zlatou medaili i Karel Gott, i on, jak už
mu tradice předávání Zlatých slavíků velí, poznamenal – „tohle jsem
ale opravdu nečekal.“ Obě repliky
byly upřímné, ta Černoškova ale –
opravdovější…

Miroslav Černošek v Městském divadle
při oslavách 111 let prostějovského tenisu,
11. 11. 2011
Vážení tenisoví přátelé, milí kamarádi,
stojedenáctka je magické číslo a taky symbolické. Určitě si zaslouží, abychom se u něj chvíli
zastavili. Jedničkou chce být každý a my jsme se stali nejlepším českým klubem. Přidejme další jedničku – posledních jedenáct let nového tisíciletí byly nejúspěšnější v historii našeho klubu. A třetí přidaná jednička? 111 let slaví prostějovský tenis. Je silný, má dobré kořeny a slavnou
historii. A tu jste psali i vy – jak tu sedíte.
Když se dívám do prvních řad, vidím Tondu a Mildu Dosedělovy, Jirku Zemana, vidím tváře
těch, se kterými jsem v TK Prostějov začínal. Připomeňme si jejich úspěch na Pardubické juniorce, psal se rok 1955, Jirka vyhrál, Tonda byl ve finále, byl to tehdy velký úspěch.
Naše historie je opravdu bohatá, nakonec i pan Karel Čáslavský ji připomněl ve svém vystoupení. Prostějovský tenis začal v době, kdy pan Davis založil slavný pohár, v roce 1935 se na
prostějovských dvorcích představil dokonce šoumen šoumenů Vlasta Burian.
Pojďme v historii dál, vpředu sedí Jana Novotná, wimbledonská vítězka, která za nás odehrála velice úspěšné týmové zápasy, vítězka Wimbledonu a Masters v New Yorku, který se tehdy
ještě hrál na tři vítězné sety.
Mám tady úžasného a nejpoctivějšího z poctivých bojovníků za Prostějov Jirku Nováka, přišel
k nám sedmnácti letech a odehrál za nás hodně vítězných zápasů, dostal se až na páté místo
na světě. Vpředu také sedí Michal Tabara, začínal jsem s ním v devadesátém roce, vyhrál nám
asi osmdesát titulů a dodnes velice úspěšně spolupracujeme.
Historie není jen to, k čemu se vracíme, je ale i motivující pro další období. V roce 1995 jsme
vyhráli poprvé extraligu, kapitánem byl Jaroslav Navrátil. Byl to tehdy ohromný úspěch a potvrdili jsme si, že jdeme po správné cestě. Sedíte tady všichni vpředu, abych na vás dobře viděl.
Ale pojďme dál, rád bych nyní řekl dvě jména – tím prvním je Radek Štěpánek, velký daviscupový bojovník, který tým dovedl až do barcelonského finále a je tu druhé jméno – a když nyní
řeknu Petra, tak všichni hned doplníte, ano, Petra Kvitová.
Ale nesmíme zapomenout, že máme vynikající trenéry, prvního juniora světa Jirku Veselého,
máme tedy Adama Pavláska, který sedí vedle Petry, a pevně věřím, že bude příští rok první na
světě, dívám se na Adama, zda to dokáže, kývá hlavou a věřím, že ano.
A pro naši a mou potěchu, jména Novča, Štěpec a Petra jsou už o naší práci, práci našich skvělých trenérů, mnozí tady sedí mezi námi a byli i dnes oceněni. Velké díky a velká gratulace.
Pak je tu ještě jedno jméno, Tomáš Berdych, zvaný Berďa, které tady s námi není, ještě včera jsem s ním hovořil na téma, že kdyby prohrál v Paříži s Murraym, že bych pro něj jako před
rokem a půl po úspěchu v Paříži na Roland Garros poslal letadlo, aby to tady s námi oslavil.
Tehdy v Paříži na antuce taky porazil Muarryho, včera znovu, takže tady s námi není. Tomáš mi
napsal esmesku – stojí v ní, možná bychom tyhle akce měli plánovat častěji, abych to nestíhal.
Život v klubu není jen o velkém tenise, žije v něm hodně rekreantů, hrajeme nádherné soutěže, je tu Jirka Běhal, Luboš Kopečný, Pavel Rohovský, nemohu jmenovat všechny, ale odehráli
jsme spoustu deblíků a singlů, vypili jsme při tom pak na baru na domečku hodně režné a často jsem říkal, že by se vyplatilo, kdyby z Palírny U Zeleného stromu k nám zavedli přímo trubky,
protože ta spotřeba je opravdu značná. Ano, náš klub není jen o hvězdách a závodních hráčích, je tu s námi hodně rekreantů a velice si vážím toho, že jsme opravdu jako jedna rodina.
Samozřejmě, když se něco slaví, tak tam mnohdy nemohou být všichni, kteří by tam měli být
a kteří by si to zasloužili. Vzpomínkový sestřih přiblíží jména osobností, které s námi psaly nádhernou historii prostějovského tenisu. Měli jsme je rádi, chybí nám, ale bohužel, nebylo jim dopřáno, aby se tady nyní s námi radovali.
Vyjmenoval jsem tady hodně jmen, ale rád bych také oslovil ty, kteří také sedí v první řadě.
Vždycky jsme měli štěstí na lidi, kteří nám v době, kdy jsme byli bezejmennými hrdiny, pomohli
a pomáhají. Patří mezi ně ministr Karel Dyba, Andrej Babiš, Jirka Kunert, Martin Kocourek a celá
řada dalších, nemohu vyjmenovat všechny. Tenisový turnaj jsme začínali s prize money 25 tisíc dolarů, hráli jsme druhou ligu, ale měli jsme opravdu kolem sebe lidi, kteří šli s námi po naší
tenisové cestě a moc si toho vážíme.
Milí tenisoví kamarádi, celý život by měl být především o radosti, přejeme si to a toužíme po ní.
Prostějovský tenis nám radost přinášel a všichni jsme se o to zasloužili. A tak bych na závěr rád
řekl – pojďme dál rozdávat naším tenisem radost, vrátí se nám to. Radost nejen na kurtech,
v klubovně, prostě všude. Aby stále platilo, že prostějovský tenis se nosí.“

„Společnosti TK PLUS
a celému prostějovskému tenisu ze srdce přeji mnoho dalších úspěchů, aby
pokračovala vynikající práce při hledání nových talentů
a v neposlední řadě
úspěch i na ekonomickém poli. Těmi
zmíněnými tenisovými úspěchy se to poslední dobou v Prostějově jenom hemží, ale jak já říkám,
úspěchů není nikdy
dost. Stojedenáct je
krásné číslo, ale také
řada let plných dřiny
a potu mnoha generací výborných tenistů i funkcionářů.
Ale jak je dnes vidět,
ta dřina stála za to!“
Ivan Kosatík,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Předaná ocenění - Národní dům, Prostějov 11. 11. 2011
ZLATÉ MEDAILE
Babiš Andrej
Berdych Tomáš
Běhal Jiří
Bím Tomáš
Doseděl Antonín
Doseděl Miloslav
Dyba Karel
Forst Miloš
Hilčer Aleš
Chrenek Tomáš
Chytil Petr
Kocourek Jan
Kocourek Martin
Kosatík Ivan
Kožuch Pavel
Kreuz František
Kunert Jiří Rozehnal Jiří
Kvitová Petra
Langer Ivan
Langr Petr
Motlíková Anna
Navrátil Jaroslav
Nováček Karel
Novák Jiří
Novotná Jana
Píchalová-Langrová Petra
Pišťák Miroslav
Souček Jan
Suchánek Pavel
Šafářová Lucie
Štěpánek Radek
Tabara Michal
Tesař Jan
Tesařík Martin
Velek Milan
Zeman Jiří

STŘÍBRNÉ MEDAILE
Balaš Jaroslav
Borek Pavel
Cetkovský Petr
Cibulec Tomáš
Černošek Jiří
Černý Otakar
Dostál Oldřich
Dostálová Kateřina
Duplák Zdeněk
Faltýnek Jaroslav
Flašar Petr
Fridrich Petr
Hemerková Ivana
Hruban Bohumil
Husařík Stanislav st.
Kloc René
Kotyza David
Kropáček Josef
Kašprišin Mojmír
Langr Pavel
Lasovský Pavel
Levinský Jaroslav
Lojda Dušan
Machovský Jaroslav st.
Mačák Alois ml.
Mačák Alois st.
Medek Tomáš
Novák Svatoslav
Nechutný Josef
Peichl Zdeněk
Pivoňka Radek
Pěnička Zdeněk
Pospíšil Ivan
Pospíšil Jiří
Ptáček Michal
Rašková Alena
Rucki Pavel
Řehulková Hana
Slavík Michal
Strachoň Zdeněk
Šilhánek Ivo
Tauber Ivan
Tomajko Dušan
Uvízl Tomáš
Uchytil Vlastimil
Váňa Josef
Veselý Jiří
Vik Luboš
Zacpal Radek
Zdráhal Zdeněk
Žáčková Romana
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Olomoucký kraj se svými dvěma turistickými regiony
– Jeseníky a Střední Moravou – je místem, které svou
rozmanitostí uspokojí každého návštěvníka. Na své si přijdou
vyznavači pěší turistiky, horských túr či relaxace. Hory a malebná
příroda s unikátním klimatem jsou tím pravým místem pro výlet
i dovolenou v létě i v zimě.
Milovníky kultury, architektonických skvostů a památek zaujmou
města a městečka na Střední Moravě. Hrady, zámky a muzea
otevírají své brány a odhalují tak dávná tajemství předků. Během
sezóny se zde koná řada kulturních akcí, které jsou určeny
pro velké i malé návštěvníky. Zkrátka nepřijdou ani sportovní
nadšenci. Pro ně je připravena neustále se rozšiřující síť cyklotras, sportovní centra i aquaparky. Bavit se tak může celá
rodina. Odpočinek nabízí několik zdejších lázeňských zařízení,
například Termální lázně ve Velkých Losinách a Priessnitzovy
lázně v Jeseníku. Neopakovatelná je také atmosféra hanácké
metropole – Olomouce, která je přirozeným centrem regionu.
Za obdiv zcela jistě stojí Sloup Nejsvětější Trojice, památka
zapsaná na seznamu UNESCO, unikátní barokní kašny, ale
i mnoho dalšího.

Harmonie kultury a přírody

Přijeďte a uvidíte!

www.ok-tourism.cz

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

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

VSTUPY ZDARMA: 74 míst
Bouzov

Veteran Arena, Olomouc

Zoo Olomouc

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

Petříkov

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

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

bez karty: 1 180 Kč, s kartou: 450 Kč

Ušetříte: cca 730 Kč

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst
Aquapark Olomouc

Kouty nad Desnou

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

Javoříčské jeskyně

Dlouhé Stráně

Mladějov

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

bez karty: 1 825 Kč, s kartou: 450 Kč

Další informace na

www.olomoucregioncard.cz

Ušetříte: cca 1 375 Kč 13

FED
CUP
Sen o třech dějstvích
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Bratislava, začátek února, Simabac Aréna, Charleroi, RTL Spiroudome, polovina dubna a konečně Moskva, hala Olympijskaja, první listopadový týden
– tudy vedla cesta českého týmu k vítězství ve Fed Cupu. Všude byla v hlavní roli Petra Kvitová, světová dvojka, pro mnohé už jasná první hráčka WTA.
Letos získala šest turnajových titulů, tři velké trofeje z Wimbledonu, Turnaje mistryň
a Fed Cupu. „Těžko se dají srovnávat, každá je o něčem jiném. Vážím si všech
tří a bylo by krásné, kdyby se to ještě zopakovalo,“ říká. Kdyby se za vyhrané
fedcupové duely dávaly body do žebříčku jako v Davis Cupu, byla by byla
Petra Kvitová už první na světě.
Třiadvacet let trvalo, než se náš tenis mohl
zapsat do vítězných fedcupových statistik.
Naposledy to bylo v Melbourne1988, ve Flinders Parku jsme porazili Rusko jako letos v hale
Olympijskaja v Moskvě.
Šest hráček se představilo ve třech zápasech
– Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Květa Peschkeová, Iveta Benešová, Barbora Záhlavová-Strýcová, ani jednou jsme neměli výhodu domácího prostředí. „V rozhodujících
chvílích vždy někdo tým podržel. Samozřejmě
individuální výkony Petry Kvitové byly fantastické a hodně důležité, ale pokaždé bylo zapotřebí získat třetí bod. Jednou to byla Lucka Šafářová, pak Bára Záhlavová-Strýcová s Ivetou

za rozhodnutého stavu ve čtyřhře s Barborou Záhlavovou-Strýcovou a prohrály s párem
Llagostera Vivesová, Ruano Pascualová. Ve
dvouhře se představila o rok později v izraelském Ramat Hasharon a první den překvapivě přehrála Shahar Peerovou 2:6, 6:3, 6:0. V Bratislavě Petra své nové postavení nijak nevímala. „Když jsem Fed Cup hrávala dřív, jedničkou
jsem nebyla, takže se nic nezměnilo. Vycházíme
spolu výborně a není to o tom, kdo je jedničkou
a kdo dvojkou. Kromě toho, že se od jedničky
vždycky očekávají body…“ Co říkal o výkonech
Kvitové český kapitán? „Petra do zápasu vlétla
jak nějaký vlak, měla perfektní začátek. V průběhu týdne jsem viděl, že její forma stoupá, ale

„Petra má za sebou fantastickou sezonu, v Istanbulu dokázala, že je vnitřně silná, pro mě je už nyní
světovou jedničkou, třebaže počítač ji zatím řadí
na druhé místo. Ocenil jsem, jak ve chvílích, kdy si
mohla užívat jeden z největších úspěchů své kariéry, myslela na poslední velký týmový úkol letošní
sezony – finále Fed Cupu. Ocenění si zaslouží celý
tým, který za ní stojí. Jsem hrdý, že je Petra členkou
našeho klubu.“
Miroslav Černošek
Benešovou a potřetí Květa Peschkeová s Luckou Hradeckou. Bylo naprosto skvělé, že to vždy
vyšlo,“ říkal v Moskvě spokojený kapitán Petr Pála.

I. Bratislava
„Je vždycky zvláštní hrát proti přátelům a ještě je chtít porazit,“ říkal před zápasem Ivo
Kaderka. Už počtvrté vyhrál český fedcupový tým nad Slovenskem, po třech dvouhrách
bylo rozhodnuto. Šafářová porazila Hantuchovou, Kvitová Cibulkovou a v neděli Hantuchovou. Petra Kvitová v Bratislavě nastoupila poprvé v roli české jedničky, ve Fed Cupu hraje
pátou sezonu, premiéru měla v roce 2007, ve
španělském městečku Palafrugell nastoupila

že až takhle – to jsem nečekal. Až mě to překvapilo. Oba zápasy ve dvou setech, prakticky bez
problémů, dalo by se říct, že skore vypadá pro
domácí možná až moc tvrdě.“
Slováci byli moc zklamaní. „Mrzí mě, že to šlo
tak rychle, takový průběh zápasu jsem nečekal.
Skvělí fanoušci si prostě zasloužili vidět alespoň
jeden zápas, ve kterém by se ještě o něco hrálo.
3:0 a ani jeden vyhraný set… Kvitová se Šafářovou však podaly výborné výkony, skvěle podávaly, returnovaly a to rozhodlo,“ říkal po zápase
domácí kapitán Matěj Lipták. České tenistky se
pod vedením Petra Pály potřetí za sebou dostaly mezi čtyři nejlepší fedcupovém celky světa.
„Určitě je to příjemný pocit postoupit potřetí za
sebou do semifinále. Je to hodně těžká soutěž
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a jsem rád, že se pravidelně vyhýbáme baráži. Třikrát v semifinále je určitě dobré, ale chceme dál. Už bychom se rádi o ten pohár utkali,“ řekl Pála na tiskové konferenci v bratislavské
Simabac Aréně. Prostě – prostějovský expres
přejel Slovensko.

II. Charleroi
Ambice obou týmů se měnily ze dne na den,
hlavní hvězdou našeho soupeře měla být světová jednička Kim Clijstersová, ale tu nakonec
do haly RTL Spiroudome nepustilo zranění.
Co dávalo českému týmu naději? V polovině
února vyhrála Kvitová turnaj v Paříži, ve čtvrtfinále porazila Yaninu Wickmayerovou, ve finále Kim Clijstersovou a optimisté doufali, že by
Petra mohla tento výkon zopakovat i v Charleroi. Zdravotní problémy Kim Clijstersové nás
pak jasně posunuly do role favoritů, čtyřnásobná grandslamová vítězka měla zraněné pravé rameno i zápěstí a nemohla nastoupit. „Rázem se vše otočilo, žádné schovávání, je třeba přijmout roli favorita zápasu, kterým jsme se
absencí Clijstersové stali,“ konstatoval nehrající
kapitán Petr Pála poté, co se dozvěděl informaci o zdravotních problémech belgické
jedničky. Český týmový tenis měl za sebou
studenou sprchu, v Davisově poháru prohrál
překvapivě s Kazachstánem, moc dobře věděl,
jak ošidná je role favorita. „Finále Fed Cupu se
nám po zdravotních problémech Kim Clijstersové hodně přiblížilo, jdeme do tohoto zápasu
jako favorité, ale moc velký optimismus je v týmových soutěžích vždycky hodně problematický. Je třeba si uvědomit, že v týmových soutěžích
je prostě všechno možné,“ říkal před zápasem
prezident českého tenisu Ivo Kaderka. „Žebříček hovoří pro nás, vyrovnanost týmu také, ale
je třeba k tomuto zápasu přistupovat s velkou
pokorou.“ Jak se pak ukázalo, belgický tým byl
i bez Clijstersové hodně silný a o všem rozhodla
až závěrečná čtyřhra.
V Charleroi se při úterním tréninku zranila Lucka Šafářová, svalové zranění levého stehna
donutilo kapitána Pálu, aby povolal Lucii
Hradeckou. „Měla jsem jiný program, ale reprezentace se neodmítá,“ nechala se slyšet štvanická tenistka, která již ve středu odpoledne
s ostatními – v době, kdy Lucka mířila do Prahy – trénovala.
Základy k úspěchu v Begii dala Petra Kvitová,
nestačila na ni Yanina Wickmeyerová, ani Kirsten Flipkensová. Co o jejím startu v Belgii říkal
šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Petra je velká
osobnost, skromná, obětuje se pro tým a dělá to
se samozřejmostí, která se v individuálním sportu
nevidí. Její dva body položily základ k našemu
postupu do finále.“ Petra je v současné době
nepostradatelnou hráčkou českého fedcupové reprezentace, ona sama však říká – „jsme
především tým. Neřekla bych, že jsem klíčovou
hráčkou, za úspěchem stojí celé družstvo. Je ale
pravda, že jsem se Slovenkami i Belgičankami
dvakrát vyhrála... Určitě mi to dodá sebedůvěru
do dalších zápasů.“
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Postupový bod vybojovala ve čtyřhře dvojice Iveta Benešová – Barbora ZáhlavováStrýcová. Petr Pála byl i v těch nejsložitějších
scénářích přesvědčen, že za nerozhodného
stavu náš pár Benešová – Záhlavová-Strýcová Belgičanky porazí. Vsadil na jejich zkušenost. „Bára se po porážce za deset minut dala
dohromady a pak byla nabuzená. Holky hrály
výborně,“ dodal. Wickmayerová s Flipkensovou
moc šancí neměly, Yanina byla navíc nejhorší
na dvorci. „Samozřejmě, bylo to těžké a náročné utkání, vyrovnané až do konce. Když se mě
ale ptali před utkáním, tak jsem říkal, že budu
úplně v pohodě, když to bude 2:2 a půjdeme
do rozhodující čtyřhry, věřil jsem, že jsme v ní určitě lepší,“ dodal. Za výkon chválil především
Benešovou. „Iveta hrála fantasticky celý zápas.
Zkazila jeden dva míče. Bylo vidět, že jsou sehraný tým. Holky drží až neuvěřitelně pohromadě,
fantastickou týmovou hráčkou je Petra,“ říkal po
zápase kapitán Pála.

III. Moskva
Před finálovým duelem Fed Cupu prožíval složité dny nehrající kapitán Petr Pála, musel ukázat
na čtyři hráčky, které poslal do boje v Moskvě
o fedcupovou trofej. „Bylo to nejtěžší, nejnepříjemnější rozhodnutí o nominaci, které jsem kdy
musel udělat,“ řekl Pála novinářům poté, co
oznámil, že vedle tehdy světové čtyřky Petry
Kvitové vsadil na Lucii Šafářovou, Lucii Hradeckou a deblistku Květu Peschkeovou. Do kvarteta se nedostaly Barbora Záhlavová-Strýcová
s Ivetou Benešovou, právě ty ve čtyřhře rozhodly semifinále v Belgii, aktuálně třetí česká
singlistka podle žebříčku WTA Petra Cetkovská, Klára Zakopalová nebo Andrea Hlaváčková. „Dobře vím, jak bylo těm hráčkám, na které se v nominaci nedostalo,“ řekl český kapitán. „Kdybych byl v jejich kůži, tak bych byl taky
smutný a naštvaný, ale nominovat jsem mohl jen
čtyři.“ Dá se říct, že největší jistotu měla zcela
jasně Petra Kvitová a když Pála vsadil na nominační model dvě singlistky a debl, pak ještě
Květa Peschkeová.
„Do Moskvy jsme nepřijeli prohrát, ale vyhrát!“
říkal nahlas český kapitán. Nic jiného ani říct
nemohl, vždyť má v týmu jedny z nejlepších hráček současnosti – jak ve dvouhře, tak
i v deblu – Kvitovou a Peschkeovou. Obě letos vyhrály Wimbledon, první vyhrála Turnaj
mistryň, druhá skončila v deblovém finále.
A do této role mírných favoritů nás pasoval
i ruský nehrající kapitán Šamil Tarpiščev. „Kdyby se braly úspěchy za poslední měsíc, jsou
Češky favoritkami. Ne, že bych našemu týmu
nevěřil, ale Petra Kvitová má za sebou velkou
sezonu a nevím, zda některá z mých hráček
bude v takové formě, aby ji porazila.“
Pála stoprocentně věřil Kvitové, podle něj
právě ona měla hrát ve finále jasně hlavní roli.
„Petra letos neprohrála v hale ještě ani jeden
zápas. Věřím, že si tu formu přivezla i do Moskvy, má na to vyhrát obě dvouhry, ale určitě bude
hrát proti těžším soupeřkám, než v předešlých

letošních zápasech Fed Cupu. Věřím, že její
výsledky nakopnou i holky okolo, hlavně její
přístup, vůle po vítězství. To bude strhující pro
všechny. Je výborným tahounem a věřím, že to
potvrdí i ve finále, že náš tým je tak silný, že můžeme Rusky porazit. Titul, na který čekáme tak
dlouho, je blizoučko a porveme se o něj.“

„Hrály jsme skvěle, výborně a jsme strašně šťastné, že máme ten pohár. Jako tým jsme byly
famózní a děkujeme fanouškům,“ řekla Peschkeová. „Je to neuvěřitelné, skoro nemůžu
mluvit,“ přidala se Hradecká a s dalšími hráčkami přidala: „Stejně jsme říkaly, že tu mísu
dovezeme domů!“

Pála věřil i Lucce Šafářové, ona sama také doufala, že v Moskvě prodá lepšící se formu posledních týdnů, na žebříčku WTA byla na 24.
místě. „Máme v týmu vítězku a finalistku Masters. Máme proč mít sebevědomí, tak doufám,
že to dotáhneme do vítězného konce,“ řekla
Šafářová v rozhovoru pro agenturu. Navíc jen
týden předtím byla v Moskvě, ve stejné hale
v semifinále dvouhry a měla za sebou i semifinále v Linci.

Ruský kapitán po zápase přiznal, že – „na
českém vítězství má hlavní zásluhu Kvitová. Má
děvčata hrála dobře, ale ve čtyřhře se projevila nesehranost,“ řekl. „Dělaly jsme, co jsme
mohly, hrály na sto procent, bojovaly, ale český
tým byl velice silný a český pár nám dnes nedal
šanci,“ konstatovala Jelena Vesninová, spoluhráčka Marie Kirilenkové ze závěrečné čtyřhry.

Jediným moskevským otazníkem pak bylo
rameno Zvonarevové, Pála to ale nijak moc
nevnímal, konečně – „Rusky mají tak široký výběr a hlavně silný, že Zvonarevovou nahradí
opět vynikající hráčka.“ Kapitán Tarpiščev zařadil hodinu před losem do družstva desátou
deblistku světa Jelenu Vesninovou. Dobře věděl, že bez Zvonarevové bude jeho tým výrazně slabší, ale věřil, že když to bude po prvním
dnu 1:1, mají Rusky šanci. Petra Kvitová nastoupila proti Marii Kirilenkové k prvnímu duelu, Rusce patřilo 27. místo na WTA a třebaže vyhrála prvních pět výměn, brzy byla na dvorci jen
jedna tenistka. Petra vyhrála naprosto jasně
a stejně přesvědčivě přehrála Kuzněcovová
Šafářovou. „Utekl mi začátek a pak už jsem se
do zápasu těžko vracela,“ říkala mj. Šafářová
v sobotu večer. „Nebyla vůbec pod tlakem, hrála v pohodně, myslela jsem si, že bude alespoň
trochu nervozní…“
Po prvním dnu 1:1 a Tarpiščev byl spokojený.
„Takhle jsem si to přál. Kvitová hrála dobře, ale
Světlana taky a myslím si, že rozhodnou její fedcupové zkušenosti. Přece jen toho má ve Fed
Cupu více odehráno. A kdo má nyní větší šance na vítězství? Jako správný kapitán musím
přece říct, že my, ale Kvitová hraje opravdu dobře. Týmové soutěže jsou však o zkušenostech, dodávám – o zkušenostech celého týmu a nejen
jedné hráčky. Myslím si, že máme vyrovnanější
tým a to rozhodne.“

Na slavnostní večeři se pak Květa Peschkeová rozloučila s fedcupovou kariérou. „Jednou si
musíte říci, že je konec, a skončit na vrcholu je
dvakrát tak krásnější,“ řekla Květa Peschkeová
na slavnostním banketu po finále.
Na oslavy velkého triumfu už moc sil nezbylo.
„Po vyhlášení jsme měli spoustu povinností, galavečer začal strašně pozdě a končil ve dvě ráno.
Pak jsme ještě poseděli v hotelu a postupně
se trousili do pokojů. Někdy po páté už tam se
mnou nikdo nebyl,“ říkal Pála, který jako správný kapitán zůstal na slavící palubě poslední...
Vítězky Fed Cupu přiletěly do Prahy s replikami trofeje, originál zůstal v Moskvě. „Ráno jsme
ho od Mezinárodní tenisové federace převzali
a fotili se s ním na Rudém náměstí, ale administrativní a technické překážky a neochota na
ruské straně nám znemožnily tu mísu dovézt.
Prostě chyběla bumážka,“ vysvětlil mluvčí týmu
Karel Tejkal. „První možnost vidět originál Fed
Cupu nastane 16. prosince v Prostějově na Večeru mistrů a medailistů, jehož součástí bude
exhibiční utkání Šafářová - Kvitová,“ dodal. Pak
rychle pospíchaly na audienci k premiérovi,
přivítaly se s fanoušky v areálu tenisové Sparty.
Fedcupový sen o třech dějstvích se stal skutečností.

Kvitová prohrávala v neděli v prvním zápase
ve třetím setu 0:3, ale pak vyhrála šest gemů
za sebou! Tarpiščev ukázal na Pavljučenkovou,
nahradila Kirilenkovou a byla stejně suverénní
jako v sobotu Kuzněcovová, vyhrála nad Šafářovou opět zcela jasně. Vyrovnáno, o všem rozhodovala čtyřhra. V zákulisí se ozvaly hlasy, zda
by se v rozhodujícím duelu neměla na dvorci
objevit Kvitová, která svým výkonem a sebedůvěrou vysoko čněla nad ostatními, ale nakonec
se šla o třetí bod rvát Hradecká s Peschkeovou.
Co Kvitová? „Kdyby mi kapitán řekl, tak bych
neremcala, ale víte, že debla neumím,“ dodala
na tiskovce.
Za devětadevadesát minut vyhrály Květa
Peschkeová s Lucií Hradeckou nad párem
Maria Kirilenková, Elena Vesninová 6:4, 6:2!
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Vítězná fedcupová cesta
1. kolo Světové skupiny I.

Slovensko – Česká republika 2:3
Bratislava, Simabac Aréna, 5. – 6. 2. 2011
Hantuchová – Šafářová 5:7, 1:6, Cibulková – Kvitová 2:6, 3:6, Hantuchová – Kvitová 4:6, 2:6,
Čepelová – Šafářová 4:6, 7:6(5), skr., Čepelová, Rybáriková – Peschkeová, ZáhlavováStrýcová 6:1, 4:6, 7:6(4).
semifinále Světové skupiny I.

Belgie – Česká republika 2:3
Charleroi, 16. – 17. 4. 2011
Flipkensová – Kvitová 2:6, 6:7(4), Wickmayerová – Záhlavová-Strýcová 6:4, 6:4, Wickmayerová
– Kvitová 7:5, 4:6, 2:6, Flipkensová – Záhlavová-Strýcová 6:2, 6:3, Wickmayerová, Flipkensová –
Benešová, Záhlavová-Strýcová 4:6, 4:6.
finále Světové skupiny

Rusko – Česká republika 2:3
Moskva, hala Olympijskaja, 5. – 6. 11. 2011
Kirilenková – Kvitová 2:6, 2:6, Kuzněcovová – Šafářová 6:2, 6:3, Kuzněcovová – Kvitová 6:4,
2:6, 3:6, Pavljučenkovová – Šafářová 6:2, 6:4, Kirilenková, Vesninová – Hradecká, Peschkeová
4:6, 2:6.

Fantastičtí prostějovští bubeníci
Všichni dobře věděli, že důležitým hráčem ve finále budou
čeští fanoušci, prostějovští bubeníci jsou už dlouho nezbytnou a hodně důležitou kulisou českého týmového tenisu.
Velkorysá Černoškova peněženka posadila do letadla do
Moskvy partu obětavců z Hané, kteří spolu s ostatními neúnavně a na samé hranici bolavých hlasivek hnali český
tým k vysněnému fedcupovému poháru. Po každém zápase jim naše tenistky děkovaly. „Hnali mě pořád dopředu, byli
fantastičtí,“ říkala Petra Kvitová po zápase s Kuzněcovovou.
„Odvedli fantastickou práci, hluboká poklona,“ konstatoval
krátce po slavnostním ceremoniálu na adresu prostějovských fanoušků kapitán Petr Pála.

Kvitová získala cenu Srdce Fed Cupu
Petra Kvitová získala cenu Srdce Fed Cupu, určenou pro
hráčku s největším týmovým duchem. V hlasování o tom rozhodli fanoušci a šek na deset tisíc dolarů, určený na charitu, putuje do projektu Pomozte dětem. Fanoušci před finále
Fed Cupu volili na internetu mezi Petrou Kvitovou, Barborou
Záhlavovou-Strýcovou, Ruskami Věrou Zvonarevovou a Světlanou Kuzněcovovou. Výsledky byly vyhlášeny po losování
finále Fed Cupu v Moskvě. „Potěšilo mě, že jsem vyhrála, hlasovali pro mě tenisoví fanoušci a to víc si ceny vážím. Jsem
ráda, že peníze můžu dát na charitu v České republice,“ řekla po oznámení výsledků Kvitová. Prezident ITF Francesco
Ricci Bitti při předávání ceny konstatoval: „Rád bych využil
této příležitosti a poděkoval Petře za její vynikající výkony
v této soutěži v roce 2011. Hrála klíčovou roli v týmu a nyní
má velkou příležitost pomoci České republice vyhrát fedcupový titul.“ Jednadvacetiletá Kvitová je první českou držitelkou trofeje Srdce Fed Cupu. Před ní cenu obdržely např.
Běloruska Viktoria Azarenková, Japonka Kimiko Dateová-Krummová, Němka Andrea Petkovicová, nebo Slovinka
Katarina Srebotniková, deblová partnerka Květy Peschkeové na turnajích. Cena Srdce Fed Cupu je společnou iniciativou ITF a BNP Paribas.
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DAVIS
CUP
Jistota a naděje
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Čeští tenisté spadli do baráže po březnové
překvapivé domácí porážce 2:3 v prvním kole
s Kazachstánem. O udržení ve Světové skupině
jsme naposledy úspěšně bojovali v roce 2007
v domácím duelu proti Švýcarsku, které přijelo do Prahy s tehdejší světovou jedničkou Rogerem Federerem. Za třicet let sestoupil český
tým pouze jednou. Duel proti Rumunsku v Bukurešti byl pro nás jedenáctou daviscupovou
baráží od roku 1981, kdy se začala hrát Světová
skupina šestnácti nejlepších týmů. Vítězové prvních kol mají zajištěnu účast ve Světové skupině
i v dalším ročníku, poražení museli bojovat
o místo mezi elitní šestnáctkou.
Jak se před baráží cítil nehrající kapitán Jaroslav Navrátil? „Po nedávných sezonách, kdy
jsme postupovali do závěrečných kol Světové
skupiny a hráli velké zápasy s velkými týmy, je
tu najednou duel o udržení. Jsme v zápase
s Rumunskem favority, máme přece jen silnější
tým, Tomáš je ve světové desítce, patří do špičky, má za sebou zatím dobrou sezonu, na turnaji v Cincinnati dokázal, že má na to, bojovat
o místo v absolutní světové špičce. Potěšil mě
Radek Štěpánek, po zdravotních problémech
a herním výpadku, když neodehrál tolik zápasů a turnajů jako v jiných sezonách, se zase
vrací do své bývalé formy a titul ve Washingtonu to jen potvrdil. Sehrál tam vynikající zápasy
a výkon ve finále byl opravdu suverénní. Postoupil do třicítky ATP a to mu přinese nové a tolik
potřebné sebevědomí.“
Najednou bylo ale všechno jinak – deset dní
před začátkem úvodní dvouhry s Rumunskem
byli oba naši nejlepší zranění. A kapitána napadaly chmurné myšlenky. „Když se na to podívám z pohledu možného dopadu v podobě
sestupu, bylo by lepší, kdyby tato situace přišla
před prvním kolem soutěže. Případná porážka
se dá ještě napravit v baráži. Teď je to jinak. Neúspěch znamená pád do první divize, jak říkám,
to jste ve sklepě Davisova poháru a ty zápasy
nikoho nezajímají.“ Oba naši nejlepší si přivezli
z US Open zraněná ramena.
Kapitán rumuského týmu Andrei Pavel měl také
starosti, omluvil se mu první hráč Victor Hanescu, který byl na 72. místě žebříčku ATP. „Je to
osobní rozhodnutí Victora, kapitánovi řekl, že se
cítí unavený. Chápu ho, ale je to škoda, s ním
bychom měli větší šance,“ prohlásila Ruxandra
Dragomirová, bývalá tenistka a prezidentka
Rumunského tenisového svazu. Jak na tom byli
domácí? Jedničkou byl šestadvacetiletý Adrian Ungur (136. ATP), dvojkou Victor Crivoi (216.)
a trojkou Marius Copil (238.). Kvarteto doplňoval jedenáctý deblista světa Horia Tecau, ten
loni i letos hrál finále Wimbledonu.
Nakonec vše dobře dopadlo, zásluhou skvělého fyzioterapeuta Pavla Koláře nastoupil český
tým v nejsilnějším složení a již po sobotní čtyřhře bylo rozhodnuto, tenisté České republiky
se udrželi v elitní světové šestnáctce. Centrální
tenisový dvorec rumunského Národního tenisového centra v Bukurešti byl svědkem hladkého vítězství výběru Jaroslava Navrátila, český

tým vyhrál 5:0. Roli velikého favorita jsme splnili.
Radek Štěpánek za necelé dvě hodiny získal
první bod s Adrianem Ungurem, Tomáš Berdych celkem pohodově vybojoval první dva
sety s rumunskou dvojkou Victorem Crivojem.
Riskantně hrající domácí reprezentant s ním
však držel ve třetím dějství krok. Tomáše poprvé v kariéře trápily křeče – zřejmě pramenící
z kombinace únavy, vedra a možná i kontaminovaného jídla. A tak měl co dělat, aby dotáhl svůj páteční duel s Victorem Crivojem do
vítězného konce. Nadšená a obětavá parta
prostějovských fanoušků, která opět nechyběla
v hledišti, ho doslova hnala dopředu. „To jsou
opravdu chvíle, které by si měl člověk užít a když
občas přemýšlí, že by na kurt nejraději nešel,
tak tohle ho přesvědčí o opaku. Uvědomí si, že
nehraje jen za sebe, ale za celý tým a všechny
ty lidi, kteří tu jsou s námi a tenisu fandí,“ narážel Tomáš Berdych na své nečekané zdravotní
problémy. „Ještě nikdy se mi to nestalo a hodně
mě to vystrašilo.“

Rumunsko – Česká
republika 0:5
baráž o Světovou skupinu Davisova poháru
16. – 18. 9., Bukurešť
Ungur - Štěpánek 3:6,
2:6, 0:6, Crivoi Berdych 3:6, 3:6,
6:7(4:7), Tecau,
Copil - Berdych,
Štěpánek 6:3, 3:6,
0:6, 2:6, Copil Rosol 4:6, 6:7(2),
Crivoi - Hájek 1:6, 4:6.

Co říkal na adresu prostějovských fanoušků
Radek Štěpánek? ,,Vždy za námi stojí, jsou pevnou součástí našeho týmu, a je radost pro ně
hrát. Jejich podpora nás žene k lepším výkonům.“ Fanoušky pochválil také kapitán Navrátil. ,,Díky jim Tomáš ten zápas vítězně dohrál.
Za to jim chci moc poděkovat.“
Třetí postupový vybojoval pár Tomáš Berdych
– Radek Štěpánek. „Úkol, udržet se mezi elitou,
jsme splnili. Začátek čtyřhry nebyl ideální, mně
se nedařilo, soupeři dobře podávali. Radek
mě podržel a od poloviny druhé sady, kdy jsme
se dočkali jejich první slabé chvilky, jsme zcela ovládli hru,“ říkal po zápase Tomáš Berdych.
Radek Štěpánek přidal: „Jsme mezi daviscupovou elitou, patříme tam.“ V závěrečný den
dal Jaroslav Navrátil šanci dalším dvěma členům svého výběru. Lukáš Rosol si ve své daviscupové premiéře poradil s Copilem, Jan Hájek
pak završil náš úspěch výhrou nad Crivojem.
Rosol věděl, co může od Copila čekat. „Zpočátku jsem byl trochu nervózní. Jsem rád, že jsem
po celý zápasu držel servis, který nebyl optimální. Pravdou je, že po utkání v pařížské kvalifikaci jsem věděl, co na Copila hrát, věřil jsem si,“
spokojeně komentoval svůj premiérový zápas
v DC Lukáš Rosol. A Hájek? „Crivoje jsem před
týdnem porazil v Brašově. V úvodu jsem ho jasně přehrával, druhý set byl vyrovnaný, ale nedal
jsem mu šanci.“
Kapitán Navrátil byl po zápase moc spokojený. „Jsem velmi rád, že poté, co jsme vlastně
po US Open nevěděli, jestli budou Štěpánek
s Berdychem hrát, tak to kluci zvládli se ctí. Nebylo to jednoduché, hrálo se na antuce, po
šesti letech jsme museli hrát o záchranu. Pro
Tomáše to bylo strašně těžké, měl velký tréninkový deficit. Ale hrál, reprezentoval Českou
republiku – a já jsem rád, že se kluci takhle semkli, dali dohromady, udělali během pátku
a soboty všechny tři body. Musím poděkovat
zejména realizačnímu týmu, docentu Kolářovi, masérovi a fyzioterapeutovi, dali Tomáše po
pátečních křečích dohromady.“
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A daviscupové plány na příští sezonu? „Kluci
se bavili o tom, že příští rok je sice olympiáda,
ale že budou Davis Cup hrát oba dva. Pokud
to půjde, uděláme vše pro to, abychom se
ve Světové skupině dostali kousek dál. Bude
toho ale moc. Odehrají Australian Open, pak
bude první kolo Světové skupiny Davis Cupu.

Následují další dva těžké turnaje, na kterých
budou hrát, další kolo Davis Cupu. A potom
French Open, Wimbledon a olympiáda. Příští rok bude pro ně opravdu nabitý a důležité
je, aby zvládli konec letošní sezony a dobře se připravili na tu další,“ dodával kapitán
Navrátil.

Barážové zápasy daviscupové reprezentace:
1983 Hradec Králové: Československo – SSSR 4:1
1987 Praha: Československo – Argentina 5:0
1995 Praha: ČR – Zimbabwe 4:1
1998 Praha: ČR – JAR 5:0
1999 Taškent: Uzbekistán – ČR 0:5
2001 Prostějov: ČR – Rumunsko 3:2
2003 Bangkok: Thajsko – ČR 1:4
2005 Liberec: ČR – Německo 2:3
2006 Leiden: Nizozemsko – ČR 1:4
2007 Praha: ČR – Švýcarsko 3:2
2011 Bukurešť: Rumunsko – ČR 0:5

Nadějný los DC: Itálie
Daviscupový los v Bangkoku byl k českému týmu velkorysý, od 10. do 12. února
2012 se utká s Itálií, s velkou pravděpodobností v Ostravě. Italové, vítězové Davisova
poháru z roku 1976, se mezi elitu vrátili po jedenácti letech díky barážově výhře nad
Chile.
Jak přijal los majitel společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek? „Věřím, že
se proti Italům rozehrajeme na domácí odvetu proti Srbsku, kterému máme co
oplácet.“ Také nehrající kapitán Jaroslav Navrátil byl s losem hodně spokojený:
„V osudí byli daleko těžší soupeři. Nesmíme však Italy podcenit, mají v týmu zkušené
hráče. Jsem rád, že hrajeme první kolo doma. Po všech dohodách budou hrát
Berdych i Štěpánek, takže sílu máme a měli bychom první kolo zvládnout,“ řekl
kapitán Jaroslav Navrátil. „Je to hodně přijatelný soupeř,“ komentoval los Tomáš
Berdych. „Velká výhoda je, že můžeme hrát doma a využít super publikum, které na
Davis Cupu vždycky je. Také si můžeme vybrat povrch, který bude asi hodně rychlý.“
A co Radek Štěpánek? „Důležité je, abychom byli zdraví a neměli žádné potíže. V Ostravě jsme, co jsem hrál, nikdy neprohráli, a doufám, že na to navážeme,“ prohlásil
Radek Štěpánek. V případě postupu narazí čeští tenisté na vítěze utkání mezi Srbskem a Švédy, takže by mohlo dojít na čtvrtfinále v domácím prostředí s výběrem
okolo Novaka Djokoviče, s kterým Češi prohráli loni v semifinále. „Srbové mají velkou sílu, nicméně můžeme hrát opět doma. Byla by vynikající atmosféra a připravili bychom se na odvetu,“ řekl Navrátil. „Se Srby máme nevyřízené účty. Je to soupeř
zralý na pražskou O2 Arenu, když mají ve svých řadách prvního hráče světa,“ dodával Štěpánek.
„Los nám opravdu přál, navíc hrajeme doma, přiznejme – jsme favority, ale nechci to
připomínat, loni jsme v domácím prostředí poznali, jak je každý zápas náročný. Co je
však důležité, oba naši nejlepší chtějí v Davisově poháru startovat a proto je celkově
los velice nadějný,“ konstatoval šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

Los Světové skupiny DC 2012:
Španělsko – Kazachstán, Rakousko – Rusko, Kanada – Francie, Švýcarsko – USA,
Česká republika – Itálie, Srbsko – Švédsko, Japonsko – Chorvatsko, Německo –
Argentina.

22

23

MS

DO 14 LET
Už nás nikdo nepřekoná
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„Je až neuvěřitelné, že se prestižní juniorská soutěž koná v Prostějově už
potřinácté. V začátcích si nikdo nedovedl představit, že se dopracujeme až
k tomuto magickému číslu,“ řekl na tiskové konferenci před mistrovstvím světa
šéf projektu za TK PLUS Michal Žáček. Ano, žádný další šampionát ITF se v jednom místě nepřetržitě tak dlouho nekonal, v historii ITF je to světový unikát.
Deváté místo děvčat a jedenácté chlapců – to
byl konečný výsledek českých výběrů na mistrovství světa družstev staršího žactva. Česká
umístění ovlivnila zranění Venduly Žovincové
a zejména Dominika Starého. Naši chlapci měli
dokonce na dosah start v semifinále! Poprvé
v historii těchto mistrovství se hrálo asijské finále,
radost ze zlatých medailí měli nakonec Korejci.
V soutěži dívek konkurovaly v semifinále Američankám tři balkánské země. Ze zlatých šperků se radovaly reprezentantky Srbska. Američanky, obhájkyně čtyř posledních prvenství se
tentokrát musely spokojit se stříbrem. Stejně jako
Korejci i Srbky byly na nejvyšším stupni v této
prestižní kategorii poprvé. Při dekorování medailistů nechyběly na antuce zastřešené

Kateřina Dostálová, jednatel TK PLUS Miroslav
Černošek a ředitelka mistrovství světa družstev
do 14 let Petra Píchalová-Langrová.
O účast na Hané bojovalo v kvalifikacích 202
družstev ze 113 statů a český tým chlapců letos
do soutěže opět vstoupil na pořadatelskou kartu, kvalifikací neprošel. Jedno bylo jisté – šampionát mohl dopadnout pro českou mládežnickou reprezentaci úplně jinak, zbytečné dívčí klopýtnutí s Mexikem a zranění týmové jedničky Dominika Starého nás vyhnaly ze zápasů
o medaile. Jedno však bylo od začátku jisté – juniorské mistrovství světa družstev mělo už
potřinácté dokonalou organizaci a šéfové
ITF určitě přemýšlí, jak nabízejícím se novým

„Loni jsem na Hané prohlásil, že pořádání juniorského mistrovství světa v Prostějově je světovým
unikátem, který už nikdo nikdy nepřekoná. A je
dobře, že je další pořadatelství stále ve hře, hodně bych si přál, aby pořadatelské číslo 14 nebylo konečné. Dokonalý tým organizátorů v čele
s Petrou Píchalovou-Langrovou opět připravil
vše tak, že bylo spokojeno nejen tenisové mládí
z celého světa, ale i představitelé ITF. Příkladná je
i spolupráce TK PLUS s městem Prostějov, které
je za mistrovstvím od roku 1999 a to je už velká
tradice. Stejně vnímám vstřícnost Olomouckého
kraje k těmto prospěšným projektům a to se dá
Mirkovi Černoškovi jen závidět. Takto dokonale
nastavené vztahy jsou zárukou prospěšné prezentace města a celého regionu.“
Ivo Kaderka o MS 14
AGROFERT Arény ani naši mladí. Byli ITF vyhodnoceni jako nejlépe oblečená výprava na tomto šampionátu, i když by bylo určitě cennější,
kdyby tam česká reprezentace stála za výkony na dvorci…
Medaile a poháry předávali administrátor ITF
pro juniorský tenis Luca Santilli, starosta Prostějova Miroslav Pišťák, generální sekretářka ČTS

pořadatelským zemím galantně zdůvodnit, že by se tenhle šampionát měl konat ještě na Hané – po tom příštím v roce 2012 –
ještě další dva roky. „Loni tuhle myšlenku šéfové
z ITF naprosto vyloučili, letos to bylo jiné,“ říkala
před koncem šampionátu jeho ředitelka Petra
Píchalová-Langrová. „Do těchto her nechceme
dále zasahovat, při jednání s představitelem
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ITF pro juniorský tenis Lucou Santillim jsme navrhli, že chceme v pořádání světového mistrovství
pokračovat a všechno nyní záleží na rozhodnutí ITF. Snažili jsme se opět odvést dokonalou
práci a to se týmu kolem Petry Langrové a Míši
Žáčka podařilo,“ dodával Miroslav Černošek.
O šampionát mají zájem Mexiko a Čína, ale ITF
opět symbolicky pověsilo prostějovským pořadatelům na krk pořadatelské zlaté medaile.
Mnohé děti viděly poprvé wimbledonskou
šampionku, při slavnostním zahájení pozdravila dvaatřicet týmů z pětadvaceti zemí vítězka
z All England Clubu Petra Kvitová: „Jsem ráda,
že vás mohu přivítat v Prostějově. Chtěla bych
vám popřát mnoho úspěchů, aby vaše vzpomínky na prostějovské mistrovství světa byly jen
ty nejlepší a aby se mnozí z vás stali hvězdami
a dosáhli co nejlepšího umístění na žebříčku.“
Petra byla ve vteřině nejfotografovanější postavou v areálu Národního tenisového centra
Morava.
Kapitán Miroslav Štencl měl v týmu Dominika
Starého, Miroslava Chybu (oba TK AGROFERT
Prostějov) a Ondřeje Krsteva z pražské Sparty,
ve skupině B jsme měli za soupeře Japonsko,
Kolumbie a Francii. „Když jsem viděl naší skupinu, říkal jsem si, že můžeme všechny zápasy
vyhrát, nebo také všechny prohrát,“ konstatoval
po losování kapitán Štencl. „Nevěděl jsem, zda
se mám radovat, že los dopadl dobře, nebo
že to pro nás mělo skončit jinak. A když jsme
v prvním zápase porazili Japonsko, byl jsem
moc spokojený. Japonce jsem od začátku považoval za tým, který by měl hrát o medaile.“ Natažený břišní sval Dominika Starého pak ovlivnil
výsledky českého týmu. „Šampionát jsme začali
dobře, zvládli jsme i druhý zápas proti Kolumbii, ten však už byl ovlivněný zraněním Dominika Starého.“ Výhra s Japonskem a Kolumbií,

těsná porážka s Francií, ve skupině tři týmy
dvakrát vyhrály, o vítězi skupiny rozhodl pro
Japonsko lepší poměr setů, Češi skončili třetí
a spadli do skupiny o 9. – 12. místo. Pak už to
bylo jen smutné dohrávání, porážka s Itálií
a v zápase o 11. místo výhra se slabým Běloruskem.
Děvčata byla dokonce, vzhledem ke svému postavení na žebříčku Tennis Europe, mezi
čtyřmi nasazenými celky spolu se Spojenými státy, Austrálií a Ruskem. České barvy hájily
Vendula Žovincová (TK Sparta Praha), Miriam
Kolodziejová (I. ČLTK Praha) a Gabriela Andrea
Knutsonová z domácího TK AGROFERT Prostějov. „Když jsem viděl rozlosování, říkal jsem
si, že dva týmy bychom měli porazit. Věřil jsem
si na Mexiko a Koreu, a že si to o postup rozdáme se Srbskem. A přiznám se, už jsem se v duchu připravoval na zápas v semifinále proti
Rusku.“ Pak však přišel první šok – prohra s Mexikem! „Ani v duchu jsem nepomyslel, že bychom
s Mexikem mohli prohrát, spíše jsem to bral jako
zápas na rozjezd, aby se holky na mistrovství
rozkoukaly, že ty důležitější a těžší zápasy přijdou. Při zápase jsem si říkal, že když prohrajeme, tak jedině, že se porazíme sami. A to se
stalo! Prostě jsme ztroskotali na nevynucených
chybách, vyhrávali jsme své body a pak jsme
je hned zase pro soupeře ztráceli. Někdy to
byla až nepochopitelná selhání,“ říkal po zápase smutný Filjo. V tichosti a bez zájmu veřejnosti Češky dohrály mistrovství, napřed prohrály
ve skupině o 9. – 12. místo s Čínou, pak porazily
Argentinu, o 9. místě rozhodla čtyřhra. „Tohle je
pro mě zatím nejsmutnější mistrovství, a pokud si
z něj nevezmeme ponaučení, tak to bude moc
špatné,“ říkal smutný Filjo.
Jak hodnotil šampionát sportovní ředitel ČTS
Jaroslav Balaš? „Opět to byl velký pořadatelský
úspěch, ale to se už bere trochu jako samozřejmost. Co bylo jiné proti minulým ročníkům? Letos
se v Prostějově nepředstavily výrazné osobnosti,
které by jasně vyčnívaly, na druhé straně je třeba říct, že ve čtrnácti letech je rozhodně brzy
odhadovat úspěšnost příštích tenisových kariér.
Umístění na 11. místě bylo ovlivněno zraněním
prvního hráče Dominika Starého a myslím si, že
kdyby byl fit a nastoupil do rozhodujícího zápasu s Francií, tak zápas dopadl jinak. Ta skupina
byla navíc hodně vyrovnaná. Holky zaplatily při
prvním zápase s Mexikem daň nervozitě a od
toho se odvíjelo úplně všechno. Navíc se zranila Žovincová… Myslel jsem si, že náš tým skončí
mezi 5. a 8. místem, výkonnostně na to děvčata
určitě měla, ale prostě na mistrovství nedokázala prodat to, co dovedou.“
Co jste říkala překvapivým stupňům vítězů ředitelka šampionátu? „Přiznám, nečekala jsem, že
ve finále budou týmy z Asie, Japonsko a Korea,
stejně jako že se mezi čtyři nejlepší dívčí týmy
dostanou tři z bývalé Jugoslávie. Američanky byly popáté ve finále, že vyhrají Srbky, jsem
si nemyslela, stejně jako že Rusky budou hrát
jen o páté místo. Bylo to hodně vyrovnané a nikdo si před mistrovstvím nemyslel, že si pro zlato
půjdou Korejci a Srbky.“
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Spokojená ředitelka
Petra Píchalová-Langrová už potřinácté šéfovala světový juniorský šampionát družstev, v Prostějově se bude konat i příští rok. „Organizačně
nás nic už překvapit nemůže, ano, od soboty,
co se sjížděly týmy, pršelo, ale nakonec jsme
všechno zvládli. I na slavnostní zahájení nám
propršelo, ale úspěšně proběhlo na zastřešeném centrálním dvorci AGROFERT Arény. Nakonec bylo vše v pořádku a ke spokojenosti
všech. Byla jsem na jednání doktora Černoška
s Lucou Santillim a ten vyjádřil opravdu velkou
spokojenost ITF a dokonce připustil myšlenku,
že ITF změnilo názor na náš zájem o další pořadatelství MS do 14 let. Třebaže mají dvě hodně
kvalitní nabídky z Mexika a Číny, tak v případě,
že se přihlásíme k pořadatelství v letech 2013
a 2014, máme podle něj šanci uspět. Ale v žádném případě nechceme předbíhat, je to nyní
plně na straně ITF. Jen je opravdu příjemné cítit,
že máme ještě další pořadatelskou šanci.“
V Prostějově se znovu potvrdilo, že o týmové soutěže je mezi dětmi velký zájem. „Třebaže je tenis vysoce individuálním sportem, tady
mají děti příležitost reprezentovat svou zemi, je
to jakýsi předstupeň dalších týmových soutěží,
které by u těch nejtalentovanějších mohly končit v Davisově poháru či Fed Cupu. Děti si to už
uvědomují, je na nich vidět týmový duch, fandí
si. Prožívají společný úspěch a to je v tenise velice důležité, z hlediska sportovních charakterů
hodně potřebné.“
Mnozí se ptají, jak je možné udržet tak dlouho
na jednom místě tak prestižní soutěž ITF. „Od
začátku jsme si této velké pořadatelské příležitosti hodně vážili a ITF brzy poznalo, že se na nás
může spolehnout. Vrátila bych se hned k první
návštěvě prezidenta ITF Francesca Ricci Bittiho v Prostějově. On sám hodně sezón pracoval
v juniorském tenisu, na této oblasti mu vždycky
hodně záleželo a myslím si, že jsme od začátku získali nejen jeho důvěru, ale navázali jsme
dobré vztahy s jeho nejbližšími spolupracovníky.
Mistrovství mělo a má pro nás velkou prestiž, úzce spolupracujeme s ČTS, máme velkou
podporu města Prostějov a Olomouckého kraje. Chceme, aby naše projekty měly tu nejvyšší
kvalitu, děláme pro to s týmem obětavých spolupracovníků maximum a určitě i proto se ITF
s tímto projektem tak dlouho zabydlelo na
Hané.“
P.S.
V průběhu finále Fed Cupu se sešel v Moskvě Miroslav Černošek s prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim, jednání byla také přítomna
ředitelka juniorského šampionátu Petra Píchalová-Langrová. „Vše nasvědčuje, že by se mistrovství světa mohlo v Prostějově konat i v letech
2013 a 2014, zájem ze strany ITF určitě je, federace je na Hané spokojena a oceňuje naši pořadatelskou kvalitu. Nyní to musí schválit příslušné
orgány ITF,“ konstatoval v Moskvě spokojený šéf
prostějovského tenisu.

Prospěšné semináře
Teoretické semináře, které se několik let organizují pro účastníky juniorského mistrovství, jsou už pevnou součástí šampionátu. „ITF dělá dobrou
věc, klade na informovanost dětí velký důraz, a určitě by si účastníci mistrovství měly najít hodinu či hodinu
a půl, aby se dozvěděli věci, které budou ve svých případných tenisových
kariérách moc potřebovat. Navíc ve
čtrnácti končí žákovská kategorie,
mnozí začínají hrát ITF do 18 let a nižší turnaje dospělých. Luca Santilli hovořil o ITF, rozebíral se význam médií
v tenise, prevence zranění. Letos také
přišel mezi děti Karel Nováček, loni
naprosto všechny uchvátila svou bezprostředností Hanka Mandlíková, letos to byl Karel. Mohl hovořit i o tom,
jaké je to hledat místo v životě po tenisové kariéře, protože jako jednomu
z mála se podařilo prosadit se v bankovní a finanční sféře. Právě on je pro
mladé skvělým příkladem, že vzdělání je hodně důležité a že by se na
něj nemělo zapomínat,“ říká Petra
Píchalová-Langrová.
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GALEŮV
POHÁR
V režii Prostějova
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Mladíci z TK AGROFERT Jiří Veselý, Adam
Pavlásek a Marek Jaloviec, vedení nehrajícím
kapitánem Jaroslavem Machovským, získali
pro Českou republiku prestižní trofej Galeův
pohár. Kde jsou kořeny této soutěže? Založila
ji paní Edmond de Galéa, ta věnovala putovní pohár určený vítězům na počest památky
svého syna Christiana, který byl talentovaným
francouzským tenistou a tragicky zahynul.

mírného favorita v domácím týmu, ale už po
dvouhrách bylo rozhodnuto! Pavlásek porazil
Lamasineho ve třech setech, Veselý Lokoliho
a Galeův pohár byl náš!
„Je to obrovský úspěch. Chlapcům gratuluji,
vítězství v La Rochelle je cenné, je velkým příslibem pro budoucnost našeho daviscupového
celku,“ ocenil úspěch české juniorské reprezentace Kaderka.

„Když se podíváme do české tenisové historie,
tak hráči, kteří byli úspěšní v Galeově poháru, se
začas dostali do daviscupového týmu. Věřím,
že se to potvrdí i v tomto případě.“
Miroslav Černošek
V minulosti ho osmkrát získali českoslovenští
junioři, naposledy v roce 1995.
Československo a Česká republika získala celkem osm titulů, premiéru jsme měli v roce 1956,
kdy Československo vyhrálo kvalifikační skupinu. Poprvé získalo trofej v roce 1965, po úspěchu v kvalifikační skupině v Aténách porazilo
ve finále ve Vichy Sovětský svaz. Na vítězství se
podílel Jan Kodeš. V roce 1967 se na dlouhou
dobu staly dějištěm kvalifikační skupiny Galeova poháru Mariánské Lázně. V roce 1970 zvítězili ve finále nad Španělskem Jan Písecký
a Jiří Hřebec. V letech 1974 a 1975 československý tým získal trofej ve složení Pavel Složil a Tomáš Šmíd. Také prostějovskou vítěznou stopu
lze najít v historii Galeova poháru. V roce 1984
se na vítězství podíleli Miloslav Mečíř, Marián
Vajda a tehdejší dorostenecký mistr Evropy Karel Nováček. Česká republika před letošním
úspěchem vyhrála Galeův pohár v roce 1995
a tehdy byl oporou týmu Michal Tabara.
Letos Češi postoupili z kvalifikační skupiny
v Opavě, ale neměli to snadné. Už celek Ukrajiny, který přehráli a zajistili si tak postup, nebyl
jednoduchým soupeřem. V boji o prvenství
a tím i o nasazení ve finálové skupině podlehli čeští junioři Německu. Po příjezdu do La
Rochelle, kde se hrála finálová skupina, nám
los určil za soupeře Brity, sestava Pavlásek,
Veselý a Jaloviec vyhrála 3:0. Dalším týmem
v cestě za vítězstvím bylo Rusko. Pavlásek
s Karlovským sváděli boj o každý fiftýn, v koncovce třetí sady rozhodl o vítězství tvrdší servis Rusa Karlovského. Veselý nenechal v zápase s Kuracevem od začátku nikoho na pochybách, kdo je pánem na kurtu. Od prvních
míčů vyvíjel veliký tlak od základní čáry, výborně servíroval. Rozhodující čtyřhru také režíroval nejlepší junior světa. Jeho partner Pavlásek
čaroval na síti, dobře se pohyboval, Rusové
Karlovskij a Karacev neměli šanci. Finále s domácí reprezentací mělo vzhledem k vzájemné bilanci těchto týmů v posledních letech

Galeův pohár
La Rochelle
finále: ČR – Francie 2:1
Pavlásek – Lamasine 1:6, 6:3, 6:4, Veselý – Lokoli 6:4, 6:2,
Pavlásek, Jaloviec –
Lamasine, Rancezot
4:6, 2:6.
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1. SK PROSTĚJOV
Fotbalové naděje rostou

Horní řada zleva: vedoucí Marčík Martin, Sklenář Jan, Gerneš Petr, Zatloukal Adam, Přikryl Denis, Makowski Martin, Jurníček Adam, Halenka Dan, Vyroubal
Radek, Ondruška Jakub, trenér brankářů Krejčí David.
Prostřední řada: Peka Lukáš, Řehák Martin, Běhal Jiří, Marek Vojta, Výmola David, Rus Adam, Výmola Jakub.
První řada: Hausknecht Marek, Parák Patrik, Jašíček Jiří, trenéři Gross Tomáš a Langr Petr, Píchal David, Marčík Adam, Musil Tom.

Také v roce 2011 navázala přípravka 1. SK Prostějov, (ročník 2000),
dnes již mladší žáci U12, na předcházející úspěšné sezony. Přípravka je i nadále podporována marketingovou agenturou TK PLUS.
Fotbalové naděje vyhrály halový turnaj v Litovli, Hranicích, Nezamyslicích a v Třebíči. Na turnajích ve Frýdku Místku, Brně a v Olomouci skončili mladí fotbalisté shodně na druhém místě. Na venkovním
turnaji Zbrojovky Brno se přípravka 1. SK Prostějov umístila z dvaceti družstev na čtvrtém místě a v Bratislavě na třetím místě. V dlouhodobé soutěži krajského přeboru starších přípravek, ročníky 2010-2011
skončila pak na prvním místě. Úspěšné jaro zakončila na mezinárodním turnaji v Benátkách nad Jizerou pěkným druhým místem
z deseti družstev.
Po měsíci volna zahájilo družstvo přípravu už tradiční soustředěním v Baldovci. Od loňského školního roku přešli všichni hráči do
Základní školy Edvarda Valenty, kde za podpory ředitele školy

Mgr. Josefa Fialy byly založeny fotbalové třídy. I proto bylo družstvo
rozšířeno na 22 hráčů. Utkání se totiž hrají tak, že každý oddíl postaví dvě družstva 7+1, hraje se podle hracího systému A-A, B-B, A-B, B-A
a podle score ze všech čtyř zápasů vzejde vítěz. Přípravka 1. SK
Prostějov byla zařazena do skupiny Jih, která měla 16 účastníků.
Po podzimní části je na krásném 2. místě, čtrnáctkrát zvítězila a jen
jednou prohrála na Zbrojovce v Brně. Mladé naděje 1. SK Prostějov
získaly 42 bodů při score 204:58. Nejlepšími střelci našeho družstva
v soutěži jsou Adam Marčík 41 branek, David Píchal David 33 a Jiří
Jašíček 22 branek.
A ještě připomeňme, že fotbalový tým mladých nadějí (ročník 2000)
vznikl v září 2005 pod vedením trenérů Petra Langra a Tomáše
Grosse, od roku 2006 se mužstvo přípravky 1. SK Prostějov pravidelně
zúčastňuje soutěžních utkání i turnajů.
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ČESKÉ MASTERS

NJT 2011
Jak se hledají talenti?
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Vloni měl celosvětový Masters Nike Junior Tour
poprvé jinou filozofii, šéfům firmy premiérově
nezáleželo na co nejmasovějším rozšíření turnajů pod značkou Nike, směřovali naopak k co
největší kvalitě, poprvé nabídli nejtalentovanějším volné karty. Vyhlédli si talentované hráče
a ty prostě chtěli na Masters mít… Navíc se hrálo v termínu mezi prestižními turnaji Eddie Herr
Championship a Orange Bowl, v tom původním dřívějším se už mnohdy nepředstavili ti
nejlepší v kategorii do 14 let. A navíc není vyloučeno, že se blíží konec turnajových seriálů
v jednotlivých zemích, v budoucnu by se na
několika kvalitních turnajích měli představit ti
nejtalentovanější. „Nike od kvantity přechází
k hledání těch nejlepších a stejně jako ve velkém tenise i mezi mládeží jde firmě o cílené vytipování budoucích hvězd,“ říkal už loni Ing.
Zdeněk Duplák, člen představenstva a. s. Česká sportovní a jednatel M Sport Service, který
byl spolu s Miroslavem Černoškem před patnácti lety u začátku spolupráce s firmou Nike
v České republice.
Mnozí prostějovští hráči a hráčky právě na Masters Nike Junior Tour získali první velké úspěchy.
„Berdych, Šafářová, Cetkovská, Urbánek dali
o sobě na těchto turnajích vědět. V Barceloně

mládežnických šampionátech, na mistrovstvích
Evropy, světa. Dá se říct, že Nike v současné
době dobře ví snad o každém talentu, který se
někde objeví,“ říká Zdeněk Duplák.

Na konci září se už tradičně rozhodovalo
v areálu Národního tenisového centra v Prostějově o letenkách na celosvětové Masters
Nike Junior Tour, které se letos po čtyřech letech vrací na Floridu do areálu Club Med
Sandpiper Bay, Port St Lucie. Nike Junior Tour
International Masters se koná v první polovině prosince a český tenis budou reprezentovat v kategorii U12 Patrik Rikl (TK Sparta
Praha) a Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha), v kategorii U14 Daniel Orlita (TK SK Zlín)
a Petra Melounová (TK AGROFERT Prostějov).
Poprvé se bude hrát celosvětové Masters
na rozdílných površích, mladší žáci na antuce, starší žactvo a mladší žákyně na středně-rychlém povrchu Novacrylic. V areálu
Club Med Sandpiper Bay je osmnáct dvorců, z toho šest antukových, na třech se bude
hrát a tři budou sloužit pro trénink.

„Nike v současné době dobře ví snad o každém
talentu, který se někde objeví.“
Zdeněk Duplák
1999 jsme měli dvě zastoupení ve finále, Cetkovská vyhrála, Šafářová byla ve finále, Urbánek
vyhrál v Sun City 2003 a v Antibes 2005,“ říká
Jaroslav Balaš, který byl jako kouč zatím na
všech celosvětových Masters Nike Junior Tour.
Co bylo loni na světovém Masters Nike Junior
Tour jiné? „Je znát, že se mění filozofie firmy, Nike
jde především o top hráče, od kvantity směřuje
k jednoznačné kvalitě. Dobře vědí, že trh ovlivňují jen ty největší hvězdy a vše ostatní – jako by
byl symbolický tenisový kompars. Dokonce padl
názor, že by se ani neměly hrát seriály turnajů,
ale jen jeden národní turnaj Masters, na kterém
by startovala špička do 12 a 14 let z jednotlivých
zemí,“ konstatoval loni po celosvětovém finále
Jaroslav Balaš.
Co si o filozofii turnajů Nike Junior Tour myslí Ing.
Zdeněk Duplák? „Hodně se změnilo. V prvních
ročnících to byly především galaturnaje s dokonalým zabezpečením, s přibývajícími lety šlo
o hledání nejtalentovanějších a těm byly nabízeny smlouvy. Loni to byl přelomový ročník,
šéfové Nike se chtějí soustředit jen na ty nejlepší, prostě hledat nové vycházející hvězdy. Nike
dlouhých patnáct let budovalo seriál turnajů,
mělo opravdu široký záběr a nyní se od kvantity velice důrazně a jednoznačně přesouvá
ke kvalitě. Manažeři a skauti Nike jsou na všech
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HLEDÁ SE NOVÝ

BERDYCH
A KVITOVÁ
První krok s wimbledonskými hvězdami

34

Kdy to všechno začalo? Osmačtyřicet hodin
po svém vítězství ve Wimbledonu přijela Petra Kvitová s koučem Davidem Kotyzou a kondičním trenérem Jozefem Ivankem do Prostějova, nejcennější individuální tenisová trofej světa
se poprvé v historii objevila v tenisovém klubu
a jednatel TK PLUS Petr Chytil při slavnostním přivítání řekl: „Děti si začínají hrát na Petru Kvitovou,
na konci léta chystáme velkou náborovou akci
a rozhodně budeme pokračovat ve výchově
dalších talentovaných hráčů a hráček.“
V druhé polovině září se pak v Národním tenisovém centru Morava uskutečnil nábor dětí do
tenisové školičky, akce Hledá se nový Berdych
a Kvitová měla velký ohlas. Do školičky se přihlásilo skoro třicet dětí, ročníku 2006 a mladších, zájem o náborovou akci byl ohromný.
Navíc není na světě tenisový klub, kde by děti
do tenisové školičky zvali vítězka a finalista Wimbledonu a ještě u toho byl ministr sportu Jan
Kocourek! Než začal nábor mladičkých nadějí,
poblahopřáli šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek a náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Jan Kocourek Tomáši Berdychovi
k narozeninám a také k úspěchu daviscupové
reprezentace.

sympatické, že akce Hledá se nový Berdych
a Kvitová se konala krátce poté, co o víkendu
vybojovali babytenisté TK AGROFETRT titul mistrů republiky družstev a opět dokázali, že nejlepší tenisové mládí je v prostějovském klubu.
Nakonec i titul mistrů ČR v minitenisu patří TK
AGROFERT Prostějov.
Na dětech i spokojených rodičích byla vidět
radost. „Bylo to úsměvné, příjemné odpoledne, ze všech vyzařovala spokojenost a nám nezbývá než věřit, že to, co říkal Tomáš, se začas
vyplní – že v budoucnu některé z těchto nadšených dětí bude stát na jeho místě. Chceme
věřit, že se jeho přání splní,“ dodávala Petra
Píchalová-Langrová.

HLEDÁ SE NOVÝ
BERDYCH A KVITOVÁ

„Je fajn, že zde můžu stát mezi vámi, malými
dětmi, kteří se věnují tenisu, a doufám, že v budoucnu bude někdo z vás tady stát na mém
místě,“ odpověděl upřímně Berdych a pak už
si mladé talentované děti zahrály se svými tenisovými vzory. Během sportovního odpoledne předvedli Tomáš Berdych a Petra Kvitová
ukázku tenisového tréninku s vybranými talenty TK AGROFERT Prostějov, zakončenou autogramiádou pro všechny přítomné. Pod vedením Ivo Šilhánka, Ivo Müllera a dalších trenérů
se představily mladé naděje prostějovského tenisu. Děti pak měly možnost vyfotit se s oběma
tenisty. „Jsem překvapen, kolik dětí a rodičů se
sešlo na této akci. Je dobře, že se pro mládež
podobné akce pořádají. Když vidím, jak jsou
děti nadšené, že si s námi mohou zahrát a potom od nás dostat podepsané věci na památku, mám z toho dobrý pocit,“ svěřil se Tomáš
Berdych. „Dnešní odpoledne jsem si užila. Jsem
ráda, že jsem dětem mohla rozdávat radost
a přeji jim ať u tenisu co nejdéle vydrží a časem dosáhnou takových výsledků jako my,“
dodávala Petra Kvitová. Nadšená atmosféra
pokračovala i po skončení tréninkové hodiny,
kdy oba rozdali stovky podpisů při závěrečné
autogramiádě.

Vážení rodiče, milé děti
v pondělí
se koná

19. 9. 2011

od

16 hod.

zápis do tenisové školy

při TK AGROFERT Prostějov

Sraz je u cvičné tenisové zdi v tenisovém areálu za hotelem

„S podobnými akcemi máme velmi dobré zkušenosti, při turnaji UniCredit Czech Open si děti
zahrály s Ivanem Lendlem a Tomášem Berdychem, přišlo také hodně malých tenisových
nadšenců. Mně osobně se líbí přístup a zájem
jak Tomáše, tak Petry o tyto akce, je na nich vidět – že je to baví, jak si to upřímně užívají. Oba
jsou prostě dokonalými týmovými hráči, pomohli vyhrát Prostějovu extraligu, jsou oporami
české týmové reprezentace, byla radost s nimi
takový projekt připravovat,“ říkala Petra Píchalová-Langrová, vedoucí tenisových projektů TK
PLUS po skončení náborové akce. Bylo navíc

TENNIS CLUB, ul. Za Velodromem 49a. Srdečně zveme všechny
děti narozené v roce 2006 a mladší, které mají chuť si zahrát
tenis. Sportovní oblečení a obuv s sebou, během zápisu proběhne úvodní lekce. Tenisové rakety budou na zápise k dispozici!
Zápis se koná za každého počasí. V případě deště se uskuteční
na centrálním dvorci v tenisovém areálu . Tenisová škola bude organizována formou skupinového tréninku 2x týdne. Kdo nemůže
k zápisu přijít, ale má zájem, ať zavolá na tel. 602 766 866
trenérovi tenisové školy ing. Ivo Mullerovi.

Od 17.00 hod proběhne ukázka tréninku
za účasti Tomáše Berdycha a wimbledonské
vítězky Petry Kvitové s výběrem dětí TK
Agrofert Prostějov. V
generální partner akce

AUTOGRAMIÁDA

17.30

se uskuteční

pro všechny se zmiňo-

vanými světovými tenisty.
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BK
PROSTĚJOV
Prezidenta zajímá jen titul
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Předseda Správní rady BK Prostějov Milan
Matzenauer měl vždycky ty nejvyšší cíle a je docela přirozené, že před zahájením Mattoni NBL
a vstupem Prostějovských Orlů do pohárové
Evropy nemohl říct nic jiného než – „zase chceme být velkým soupeřem Nymburka, finále
extraligy je pro nás minimum.“
Kde bral šéf prostějovského basketbalu optimismus? V minulé sezoně! „Titul nám unikl jen velmi
těsně v zápase, který se podle mého dal vyhrát.
Ale takový je sport, nemá smysl se k tomu víc vracet. Skončili jsme tradičně druzí, ovšem dosáhli
jsme toho, že ligové finále mělo oproti předchozím letům jinou atmosféru, větší náboj i vyšší sportovní úroveň. Dařilo se nám také v mezinárodním EuroChallenge Cupu, kde jsme z předkola
postoupili až do osmifinálové skupiny a rovněž
v ní hráli důstojnou roli. Nakonec jsme vypadli
s mančafty, jež se vesměs dostaly až do závěrečného Final Four, takže relativní neúspěch byl svým
způsobem vlastně úspěchem,“ otáčel se zpátky
Milan Matzenauer. „Stříbrná ligová radost, výborné výkony ve finále i prosazení se v Challenge
Cupu měly bohužel za následek rozpad týmu.
Největší opory totiž odešly za lepšími finančními
podmínkami, což se dalo očekávat, protože výkony některých jednotlivců hodně převyšovaly
standard české nejvyšší soutěže.“
Jak pokračovat dál? „Za svou osobu jsem viděl zásadní rozhodnutí v tom, že se změní post
hlavního trenéra i jeho realizačního týmu. Tohle
rozhodnutí nebylo lehké i z důvodu úspěšnosti
minulé sezóny, která však podle mě mohla
být ještě lepší. Nakonec jsem zvolil alternativu

z ekonomických důvodů a jejich místo v lize
zaujaly kluby, které z mého pohledu nemají
možnosti ustát rozpočtově takovou úroveň, aby
jejich týmy dokázaly konkurovat těm lepším
účastníkům Mattoni NBL. Špička se tudíž zúžila
pouze na čtveřici Nymburk, Prostějov, Pardubice
a Děčín, otázkou pak je případná konkurenceschopnost dvou nově přijatých slovenských mužstev, hlavně Levic. Celkově mám vážné obavy,
že kvalita české ligy půjde dolů a že některé
týmy ze spodní poloviny výkonnostního pole
možná ani nebudou schopné dokončit sezónu.
Ale to je čistě můj soukromý názor vycházející
z toho, že vím, jaká situace je u nás a jak musíme pracovat, abychom ustáli rozpočtovou úroveň odpovídající špičce Mattoni NBL a účasti
v evropských pohárech.“
A ekonomické zabezpečení Prostějovských
Orlů? „Finanční rozpočet BK Prostějov bude
o něco nižší, než v minulé sezóně. Během ní
jsme se rozkročili poněkud zeširoka a realita trhu
nám pro letošek takové možnosti nedává. Přesto rozpočet zůstane natolik bohatý, abychom
mohli v rámci možností sportovně konkurovat
Nymburku.“
BK Nymburk nakonec do EuroCupu nepostoupil a Orli hrají EuroChallenge Cup. „Určitě to nebudu brát jako neúspěch, byť se počítají pouze
vítězství. V případě působení v Challenge Cupu
půjdeme i do tohoto evropského poháru samozřejmě naplno s touhou dosáhnout co nejlepších
výsledků.“
Jak se nakonec dařilo v Orlům v pohárové Evropě? Kvalifikace o EuroCup vypadala zpočátku

„Velkým problémem jsou hráčští agenti, situace
v basketbalu je z tohoto hlediska pro kluby obecně špatná. Agenti šponují podmínky pro své klienty co nejvýš a my pak nejsme schopni se těchto
finančních dostihů zúčastnit, neboť naše ekonomické možnosti jsou svým způsobem limitované.
Tím pádem z kádru odešla většina cizinců a zůstali jen někteří čeští hráči, my jsme se v návaznosti na
to museli rozhodnout, jak pokračovat dál.“
Milan Matzenauer
vytvoření nového realizačního týmu a já věřím,
že obměněné mužstvo bude pod jeho vedením
ještě lepší, než to předchozí. S koučem Zbyňkem
Cholevou jsme pak postupně dávali dohromady
nové mužstvo,“ říká Milan Matzenauer.
Co nabízí česká Mattoni NBL? „Nejvyšší soutěž opustil Nový Jičín coby pravidelný účastník minimálně semifinále a rovněž Brno, jež dříve také patřilo ke špičce a každoročně postupovalo do play off. Oba tradiční oddíly skončily

hodně nadějně, v Soffi s místním Akademikem
prohráli Orli o pět bodů, doma se jim však odveta nepodařila. Čtyřminutový výpadek ve třetí čtvrtině, k tomu zbytečná technická chyba,
dvanáctibodová šňůra hostů a zbytek čtvrtiny
soupeř jasně ovládl 4:21. O porážce Prostějova
rozhodla po vyrovnaném poločase třetí čtvrtina, kterou Orli prohráli rozdílem 18 bodů. Orli to
v závěrečném dějství ještě stáhli na rozdíl šesti bodů, ale Bulhaři si už dveře do Euroligy

„Na domácí scéně
pořád chceme konkurovat Nymburku,
který je pro nás nadále výzvou tím, jak
v ČR neustále trčí
dopředu před všemi
ostatními. Proto je letošní výkonnostní cíl
tentýž, jako v předchozích sezónách:
postup do finále Mattoni NBL včetně dalšího pokusu
o zisk titulu právě na
úkor Nymburka. Což
by byl velký úspěch
vzhledem k tomu, že
v sobě soustředí jádro české reprezentace a disponuje minimálně dvojnásobným finančním rozpočtem oproti všem
ostatním. Vyhrát ligu
je tedy složité, ale jak
říkám – finále je pro
nás minimum.“
Milan Matzenauer,
předseda Správní
rady BK Prostějov
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zavřít nenechali. Ukázalo se, že tým ještě není
tak dokonale sehraný, aby odehrál v této evropské soutěži vyrovnané partie.
Jak se na neúspěšnou kvalifikaci o účast ve druhém nejkvalitnějším evropském poháru díval
generální manažer Petr Fridrich? „Akademik
Sofia je bulharská fotbalová Sparta Praha, to
znamená absolutní špička ve své zemi s takovým
ekonomickým zázemím, o němž se nám může
jen snít. Že jsme Sofii dokázali vyrovnaně vzdorovat, to je pro nás velké plus, navíc mančaft
získal cenné zkušenosti pro ligu i působení
v EuroChallenge.“
Porážka v kvalifikaci o EuroCup nabídla Prostějovským Orlům start ve stejné soutěži jako
v loňské sezoně – v EuroChallenge Cupu. Koho
máme ve skupině? Ukrajinský BC Goverla, v minulé sezoně třetí tým ligy, francouzský účastník
nejvyšší soutěže ProA Chorale de Roanne Basket, v sezoně 2009/2010 se dostal až do semifinále EuroChallenge Cupu. Dalším soupeřem BK
Prostějov je tým BK JIP Pardubice a do dalších
bojů postupují dva nejlepší. Co říkal losu prostějovský generální manažer? „Určitě nás nečeká nic jednoduchého, ale ve srovnání s ostatními skupinami jsme ještě dopadli poměrně
dobře a los k nám byl spíš milosrdný. V osudí
se totiž nacházela spousta velice silných klubů,

skóre na 75:74 pro Ukrajince. Jenže Jamar Smith
v poslední sekundě trojkou z rychlého protiútoku strhl výhru zpátky na stranu Prostějova. Derby
českých celků ve druhém kole EuroChallenge
Cupu basketbalistů skončilo lépe pro domácí
Prostějov. Hanáci zdolali Pardubice 82:76 a vedli skupinu C. A konečně – když už si Prostějovští
Orli měli domácím vítězstvím nad francouzským
Chorale Roanne prakticky zajistit postup – prohráli po infarktové koncovce 85:87! Basketbalisté
Prostějova po dvou výhrách v poháru EuroChallenge poprvé odešli poraženi, po půlhodině
hry prohrávali už o patnáct bodů, ale nakonec
chyběla jedna střela a mohli zápas zázračně
otočit! „Těší mě, že jsme to nevzdali, vrátili jsme se
do zápasu s obrovským nasazením, celoplošnou
obranou, nutili jsme Roanne ke ztrátám a začali
se trefovat. Stahovali jsme bod po bodu, jak jsme
si řekli, až se nám to nakonec povedlo dotáhnout. Kdyby se nám podařila ještě poslední střela
nebo nájezd, bylo to na vítězství nebo prodloužení,“ říkal po zápase zklamaný kouč Choleva.
Bývalý rozehrávač Houstonu Rockets, Orlanda
Magic nebo Chicaga Bulls Andre Barrett svou
čtvrtou trojkou ze čtyř pokusů zvyšoval na 84:66
a do konce zbývaly 2 minuty a 36 vteřin! Orli
však proměnili několik trestných hodů, Slezák
dal trojku, Pandula se Švrdlíkem dvojky a najednou to bylo čtyřicet vteřin před koncem o pět!

„Vzali prostějovští fanoušci konečně na vědomí
nové složení týmu? Já v tom nevidím sebemenší
problém. Pro mě je absolutně jedno, jestli je člověk
z Nového Jičína nebo z New Yorku, pokud chce
hrát za Prostějov a odvádí v jeho službách stoprocentní práci. Což se děje. Všichni noví kluci v mužstvu jsou dříči, Zbyněk Choleva je basketbalový
fachman a člověk na svém místě.“
Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov
například řada ruských celků s obřími rozpočty. Na druhou stranu musíme k bojům ve skupině
EuroChallenge přistoupit zodpovědně a nic nepodcenit. Roanne je semifinalistou francouzské
ligy s vysokou herní kvalitou, Goverla pro změnu
nechyběla v semifinále ukrajinské nejvyšší soutěže a Pardubice dobře známe z Mattoni NBL. Určitě nás čekají tvrdé boje s houževnatými soupeři,
přičemž rozhodně nejsme bez postupových šancí. Pokud prodáme své schopnosti a využijeme
příznivého pořadí zápasů, můžeme projít dál,“
konstatoval Petr Fridrich.
Na Ukrajině v prvním zápase EuroChallenge
Cupu s BC Goverla vyhráli šťastně Orli, ještě do
koncovky šli se sedmibodovým náskokem, o ten
však přišli a málem prohráli, když tři vteřiny před
koncem Dante Swanson z trestných hodů otočil
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A nabuzený Slezák další trojkou, navíc s faulem,
dal Prostějovu obrovskou šanci. Do konce zbývalo 19 vteřin, Orli měli míč a jednobodovou
ztrátu. Soupeř pak proměnil jenom jeden trestný hod a Orli měli dvanáct vteřin na zakončení. Škoda, hrdina prvního zápasu proti Goverle
Jamar Smith tentokrát neproměnil slibnou akci
zpod koše a na ukazateli se zastavilo konečné
skore 85:87.
„V závěru jsme si dokázali, že nejsme tým, který
by Francouze nemohl porazit. Málem jsme výsledek otočili. Dokázali jsme přitlačit a dostali se zpátky do hry. To si musíme z tohoto duelu odnést. A na
zbytek zapomenout,“ říkal po zápase Pavel Slezák,
nejnovější posila BK Prostějov, který se mohl stát
hrdinou pohárového zápasu. Jeho trojka s faulem
v poslední minutě dala Orlům velkou naději…

Už od začátku byl tým Chorale Roanne považován za největšího favorita skupiny C a třebaže ho Pardubice doma porazily, kouč Jan Slowiak otevřeně přiznal: „Oni nás podcenili, my jsme
měli extrémně dobrý den a využili toho, že soupeř k utkání nepřistoupil tak, jak by měl. Kvalita na jejich straně je přitom nesmírná. Nechci
nás ani další celky ve skupině podceňovat, ale
Roanne do toho podle mě už bude pořádně
šlapat a Prostějov proti nim doma nastoupí
v mnohem těžší pozici. Proto je dle mého názoru Chorale nadále favoritem na prvenství
a jistý postup. Doma určitě neprohraje, venku
podle mě dost možná už také ne,“ odhadoval
Slowiak a měl stoprocentní pravdu, Francouzi
potvrdili v Prostějově svou kvalitu. „Byl to pro nás
velmi důležitý zápas, protože díky němu máme

šanci postoupit ze skupiny. Jsem rád, že jsme
nezopakovali to, co v Pardubicích,“ vrátil se asistent francouzského týmu Brouillaudk úvodnímu utkání letošního EuroChallenge, ve kterém
překvapivě jeho svěřenci padli v ČEZ Aréně.
I to způsobilo odvolání trenéra Jean-Denyse
Chouleta, který Roanne vedl od roku 2000! Nahradil jej donedávna trenér týmu ALBA Berlín
Luka Pavičevič, který v Prostějově poprvé usedl na lavičku. „Nový hlavní trenér udělal některé změny a na Prostějov jsme se dobře připravili. Naše cesta bude dlouhá, ale máme dobrý
směr,“ doplnil Brouillaud.
Poslední zápasy v polovině prosince ukážou, jak
daleko doletěli Prostějovští Orli v EuroChallenge
Cupu.

„Tým chce svůj čas, musíme být trpěliví,“ říká Petr Fridrich

Jak na domácí scéně?
V Mattoni NBL a Českém poháru by měli Prostějovští Orli zcela jednoznačně dokázat své kvality. „Ukazuje se, že se v extralize oddělila silná čtveřice, Nymburk, Pardubice, Prostějov, Děčín, ke které se překvapivě přiřadil zatím skvěle hrající Kolín,“ říká
generální manažer Prostějovských Orlů. Tým se skoro celý vyměnil. „Kromě několika
hráčů prošel kádr totální výměnou, není , že jsme to byli my, kdo tým doslova rozprášil, jak uváděla některá média, ale byl to zákonitý vývoj. Jak jsem už řekl, někteří hráči
si výbornými výsledky především v evropském poháru řekli o další angažmá a následně jsme nemohli jejich potřeby uspokojit. Někteří hráči se nám už do týmu nehodili
a ti, o které jsme stáli, prostě odešli, byli pro nás po ekonomické stránce nedosažitelní. V loňské sezóně se ukázali ve skvělém světle a nabídkám, které dostali, nešlo konkurovat.“ Milan Matzenauer prakticky od začátku svého prezidentování chtěl a chce
hrát evropské poháry. „Vždycky bral tyto soutěže jako prioritu, jako osobní prestiž.
Prostějov má podle něj šanci utkávat se s týmy, které – kromě Nymburka – v lize prostě
potkat nemůže. Je to podle něj jediné měření reálných sil,“ dodává Fridrich. Samozřejmě, po odchodu mnoha hvězd se nabízí otázka – jaký je ten současný tým ve
srovnání s loňským. „Je postavený jinak, hraje jiným stylem, pojetí je jiné, loňský tým
měl výhodu, že většina hráčů v něm byla druhým rokem, byli přece jen více sehraní. Vnitřně jsem však přesvědčený, že současný tým má velkou perspektivu a když se
mu dá čas, tak bude odvádět vynikající basketbal. Tým chce svůj čas, musíme být
trpěliví.“
Prosadit se v evropském poháru, dostat se do finále Mattoni NBL a v něm uspět, to
jsou hlavní cíle Orlů. „Pokud se nám to nepodaří, bude se to považovat za neúspěch,“
přidává Fridrich. „Letošní naše sezona bude určitě levnější než ta loňská, musíme šetřit, konečně, šetří všichni. Už při skládání kádru jsme se řídili úspornějším rozpočtem,
snažíme se maximálně šetřit i při režijních výdajích, aby byly co nejefektivnější. Smluvně to je zatím podloženo tak, že bychom měli sezonu dohrát bez problémů.“ A co nejvíce trápí Petra Fridricha? Zdá se mu, že rozšíření Mattoni NBL zatím nepřineslo to, co
se od tohoto kroku očekávalo. „Mám dojem, že v České republice není potenciál na
to, aby nejvyšší soutěž hrálo 14 týmů, a ukazuje se, že v mnoha případech to jde i proti basketbalu, zmenšuje se o něj zájem. Zdá se mi, že je to naopak kontraproduktivní,
týmy z konce tabulky nepřitáhnou diváky do hlediště. Mockrát jsem opakoval – lidé
přijdou na zápasy jen těch nejlepších. I když na druhé straně chápu, že má vedení
svazu zájem o to, aby se basketbal rozšířil do všech oblastí.“

„V létě jsme se snažili poskládat co nejlepší tým tak, aby obstál ve všech soutěžích a Prostějov znovu předváděl špičkový basketbal, který
se bude líbit zdejším
fanouškům. Zatím to
vypadá, že se tenhle
záměr daří a nezbývá než věřit, že v načatém trendu vydržíme. Hráči mají talent
i srdce, jsou to bojovníci a chtějí pracovat, což právě fandové oceňují nejvíce.
Můžeme občas zaškobrtnout, ale hlavní je vždy odvést maximum, co v nás je
s maximálním nasazením i odhodláním.
Právě s tímto záměrem jsme nový mančaft budovali a já
doufám, že se nám
bude dařit. Cíle jsou
vysoké, neboť takový klub jako Prostějov
je nemůže mít nízké.
Soupeři se však také
nachystali výborně,
tudíž nás čeká tvrdá
práce. Přesto jsem
přesvědčený, že na
to máme.“
Zdeněk Choleva,
kouč BK Prostějov
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Kvalifikace o EuroCup
Academik Sofia - BK Prostějov 70:65 (23:17, 36:31, 51:47)
Nejvíce bodů: Mack 17, Avramov a Stojkov po 10 - Smith 22, Gadri 10,
Pandula a Prášil po 8
Rozhodčí: Karakatsunis (Řec.), Vovk (Chorv.), Stoica (Rum.)
Fauly: 14:21
Trestné hody: 21/19 - 10/7
Trojky: 7:8
Diváci: 3000
BK Prostějov - Akademik Sofia 77:87 (16:19, 39:38, 53:70)
Nejvíce bodů: Eitutavičius 14, Venta a Gadri-Nicholson po 11, Smith 9 - Owens
17, Mack 15, Heath 13, Stojanovski 11
Rozhodčí: Ciulin (Rum.), Halliko (Est.), Berakašvili (Lit.)
Fauly: 23:24
Trestné hody: 26/18 - 22/17
Trojky: 7:6
Diváci: 1 200
Postoupil Akademik Sofia

EuroChallenge Cup - skupina C
BC Goverla - BK Prostějov 75:77 (20:18, 36:36, 58:60)
Nejvíce bodů: Walker 17, Swanson a Greene po 15 - Smith 14, Peterson
a Gadri-Nicholson 12, Prášil 11, J. Bohačík 7, Eitutavičius 5, Venta 4, Pandula 2
Rozhodčí: Karakatsunis (Řec.), Denkovski (Mak.), Sundič (Černá Hora)
Fauly: 19:22
Trestné hody: 24/13 - 15/10
Trojky: 6:9
Diváci: 1010
BK Prostějov - BK Pardubice 82:76 (25:18, 45:41, 67:60)
Nejvíce bodů: Peterson 25, Smith 16, Gadri 15 - Arnold 18, T. Tóth 14, Muirhead
13, Hampton 10
Fauly: 21:16
Trestné hody: 11/8 – 18/12
Trojky: 8:4
Diváci: 800
BK Prostějov - Chorale Roanne 85:87 (10:18, 34:40, 49:63)
Nejvíce bodů: Smith 19, Pandula 16, Venta 15, Slezák 13, Švrdlík 10, Prášil 6,
J. Bohačík 3, Gadri-Nicholson 2, Peterson 1 - Holland 29, Barrett 18, Nsonwu 11
Rozhodčí: Demetriou (Kypr), Barth (Něm.), Ovinov (Rus.)
Fauly: 23:23
Trestné hody: 18/14 - 23/18
Trojky: 11:9
Diváci: 550
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Kam dojdeme v Evropě?
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Klubová diplomacie, vstřícnost Českého volejbalového svazu a určitě i trojnásobné velice
dobré působení v Champions League opět
otevřely prostějovským volejbalistkám dveře
do nejprestižnější soutěže. Na druhé straně je
třeba konstatovat, že k udělení už čtvrté volné
karty mají šéfové evropského volejbalu určitě
pádné důvody – zápasy Champions League
mají organizátorskou kvalitu, tým VK odvedl
zatím pokaždé výborné výkony a navíc –
o evropský volejbal je na Hané velký zájem.
Konečně, prostějovský klub letos na jaře nejen vyhrál Středoevropskou ligu, ale ke spokojenosti volejbalové Evropy i dokonale zorganizoval Final Four. „Na evropské volejbalové
scéně jsme dokázali, že jdeme – při reálném
financování našeho týmu – po správné cestě
a na výsledcích v obou soutěžích můžeme být
právem hrdí. Utkání v základní skupině Champions League či s Rabitem Baku v play off byly
volejbalovým svátkem, stejně jako naše vítězství ve Středoevropské lize, se zapsaly do historie českého volejbalu,“ říkal před několika měsíci šéf Správní rady VK Prostějov Petr Chytil.
Konečně, i start v letošním ročníku byl předmětem debat v agentuře TK PLUS, která stojí za
všemi prostějovskými projekty. „Účast v Champions League je i letos finančně hodně náročná a bez podpory našich partnerů bychom se
nikdy nemohli do tohoto projektu pustit. I nadále máme smlouvu se společností Modřanská
potrubní, velmi nám pomáhá podpora společnosti Agel, je s námi město Prostějov, Olomoucký
kraj a mnoho dalších partnerů. Jsem přesvědčen, že prostředky vložené do našeho projektu
zúročujeme dobře, neboť díky nim je maximálně zviditelňován náš region a celý český volejbal,“ dodává šéf VK Prostějov Petr Chytil. Je však
také třeba přidat, že účast v Champions League v případě úspěchu negarantuje finanční bonusy… „Po této stránce je úplně jedno,
jestli hrajeme se Sopoty, nebo s Istanbulem či
třeba s německými Drážďany. Volejbalová Liga
mistryň je určitě hodně daleko vzdálena například fotbalové Champions League, kde se berou za každý bod z českého pohledu neuvěřitelné finance. Volejbal nic takového nenabízí,
a ani z televizních práv nic vytěžit nelze. Jestli
tedy hrajeme s tím či oním soupeřem nemá na
ekonomiku startu v této soutěži žádný vliv. Jediným pozitivem může být otázka prestiže. Když
porazíte známý klub, zní to přece jen líp,“ konstatuje prezident VK Prostějov Chytil.
A udělení volné karty? „Národní pohárový koeficient nás ke startu v Champions League stále
neopravňuje, i nadále není dostatečně vysoký.
Udělení volné karty svědčí o prestiží, kterou jsme
sami sobě i celému českému volejbalu za uplynulé roky vybudovali,“ přidává sportovní ředitel
VK Prostějov Peter Goga.
„Počet papírově slabších týmů, které bychom
si mohli do skupiny přát, se rok od roku neustále snižuje. Celá soutěž jde svou úrovní stále nahoru, má obrovskou kvalitu a každé vítězství je
nesmírně cenné. O postupu do play off ani
nemluvě,“ zdůrazňoval před losováním kouč

Miroslav Čada. Ve skupině C jsou soupeřkami Hanaček Dynamo Kazaň, Atom Trefl Sopoty
a Voléro Curych. „Největším favoritem naší skupiny je podle mě Kazaň, velice silné jsou však
i další dva celky ze Sopot a Curychu. Celkově
je zřejmé, že jsme se opět dostali do hodně
kvalitní společnosti a prosadit se v ní na postupové místo nebude vůbec snadné. Přesto se
o úspěch samozřejmě porveme,“ říká kouč
Miroslav Čada a hned dodává, že základní
prioritou je – „postup ze základní skupiny do
play off. Je to tak prestižní záležitost, že všechno ostatní musí jít stranou. Moc bych si přáli,
abychom v Champions League přežili úvodní
boje. Tomuto možnému úspěchu jsme podřídili prakticky veškerou přípravu a budeme v tom
pokračovat i během začátku extraligové soutěže.“ Je zbytečné opakovat, že si můžeme přát
v Champions League lepší los, ale to prostě
není možné. Snad jen můžeme přemítat, zda
by v jiné skupině nebyla přece jen větší postupová šance. Co říká Čada? „Byť si ze čtvrtého koše nemůžeme vybírat, právě tuto skupinu jsem si vůbec nepřál, neboť ji považuji za
nejtěžší... Kazaň je ruským mistrem s velmi
kvalitním kádrem, Sopoty jsou nesmírně silné
po hráčské i ekonomické stránce, když právě
do tohoto klubu odešla za lepšími podmínkami
naše opora Němka Ssuschkeová, a Curych má
podobně jako my složený tým ze zahraničních
hráček. Postoupit tak bude velmi těžké, ale my
se o to každopádně pokusíme.“
Potvrzuje to i Petr Chytil. „Jako držitelé divoké
karty jsme každoročně losováni z nejnižšího výkonnostního koše a proto je logické, že se pokaždé dostaneme do hodně těžké základní
skupiny. Letošní ročník Ligy mistryň není výjimkou, přesto nemůžeme mít jiný cíl než postup do
play off. A já věřím, že to dokážeme.“
Je také dobré si také uvědomit, že větší naději na další účast v play off dává volejbalistkám
VK Prostějov nový postupový klíč Champions
League. Ze dvaceti týmů soutěže v pěti základních skupinách jich totiž postupuje dál nikoliv
dvanáct, ale nově šestnáct týmů! To znamená
tři první z každé skupiny plus jeden nejlepší ze
čtvrtých míst ve všech skupinách. Tato šestnáctka vytvoří osmifinalové dvojice, z nichž vzejde
osm čtvrtfinalistů a posléze čtyři semifinalisté. Ti
na závěr sehrají turnaj Final Four v Baku. Navíc
je tu další pohárová šance – tři týmy, které nepostoupí ze základní fáze Champions League
se přesunou do CEV Cupu. „Na to vůbec nemyslíme, pro nás je prioritou postup do play-off.
Ze zkušeností z minulých ročníků můžeme směle
tvrdit, že by žádný domácí zápas neměl být pro
nás předem ztracen. Věřím, že diváci uvidí kvalitní souboje, po nichž budou odcházet spokojení. To je ze všeho nejdůležitější,“ přidává Chytil. „Chceme nabídnout městu a celému regionu opět vynikající volejbal a uděláme pro to
všechno. Máme skvělé fanoušky, nechceme je
zklamat.“
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Hrací systém Champions League 2011-2012
V pěti základních skupinách po čtyřech družstvech hraje každý s každým doma-venku. Za vítězství 3:0 a 3:1 se do tabulky započítávají 3 body, za výsledek 3:2 má vítěz 2 body a poražený 1 bod, za prohru 1:3 a 0:3 se nezískává
žádný bod. Vznikne konečné pořadí skupin, přičemž do play off postupují tři
první týmy ze všech jednotlivých skupin a nejlepší celek na čtvrtých místech.
Nejhorší čtyři kolektivy se přesunou do CEV Cupu, šestnáct postupujících
pokračuje vyřazovacími boji Ligy mistryň. Osmifinále i čtvrtfinále se hrají doma-venku s tím, že se počítá pouze výhra bez ohledu na skóre a pokud je
zápasová bilance 1:1, rozhoduje o postupu takzvaný Zlatý set do 15 bodů
hraný po skončení odvety. Soutěž vrcholí závěrečným Final Four čtyř nejlepších družstev v Baku, kde jsou na programu dva semifinálové duely, zápas
o třetí místo a finále. Letos bude vítězství v Champions League obhajovat
VakifGünes Istanbul, který ve finále porazil ázerbájdžánský tým a přemožitele
Prostějova ve čtvrtfinále – Rabita Baku.

Los Champions League 2011/2012
Skupina A: RC Cannes, MC-Carnaghi Villa Cortese, Schwerin SC, Eczacibasi
VitrA Istanbul.
Skupina B:

Fenerbahce Acibadem Istanbul, ASPTT Mylhúzy, Drážďany SC,
Rabita Baku.

Skupina C: Dynamo Kazaň, Atom Trefl Sopoty, Voléro Curych, VK Modřanská
Prostějov.
Skupina D: Volley Bergamo, VakifGünes Istanbul, 2004 Tomis Constanta,
Azerrail Baku.
Skupina E:

Bank BPS Fakro Muszyna, Dynamo Moskva, Crvena Zvezda
Bělehrad, Scavolini Pesaro.

Los Champions League 2011/2012, skupina C
30. 11. 2011 Voléro Curych – Atom Trefl Sopoty
30. 11. 2011 Dynamo Kazaň – VK Modřanská Prostějov
7. 12. 2011

VK Modřanská Prostějov – Voléro Curych

7. 12. 2011

Atom Trefl Sopoty – Dynamo Kazaň

13. 12. 2011 Atom Trefl Sopoty – VK Modřanská Prostějov
15. 12. 2011 Voléro Curych – Dynamo Kazaň
21. 12. 2011 VK Modřanská Prostějov – Atom Trefl Sopoty
21. 12. 2011 Dynamo Kazaň – Voléro Curych
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11. 1. 2012

Dynamo Kazaň – Atom Trefi Sopoty

11. 1. 2012

Voléro Curych – VK Modřanská Prostějov

17. 1. 2012

VK Modřanská Prostějov – Dynamo Kazaň

17. 1. 2012

Atom Trefi Sopoty – Voléro Curych

MLÁDÍ
VK PROSTĚJOV

Splní se Chytilovi přání?

Kadetky
Horní řada zleva: trenér Jaroslav Matěj, Markéta Růžičková, Kateřina Mlčáková, Eva Lakomá, Aneta Chludová, Markéta Vítková, Viktorie Gogová, Adriana
Přibylová, trenér Vasja Samec.
Dolní řada zleva: Eliška Koblerová, Michaela Zatloukalová, Silvie Uličná, Lucie Macková.
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Připomeňme si slova šéfa prostějovského volejbalu Petra Chytila, které pronesl po loňské
úspěšné sezoně. Hanačky jednoznačně kralovaly domácí volejbalové scéně, prosadily se
v pohárové Evropě, předsedovi Správní rady VK
Prostějov však šlo také o rozvoj mládežnického
volejbalu. „Podařilo se nám splnit vše, co jsme si
předsevzali, a co je důležité, když jsme vstupovali do tohoto projektu, chtěli jsme se od začátku pečovat o mládežnické týmy. Snažíme se naplňovat koncepci, do které kromě úspěchů prvního družstva patří i rozvoj mládežnického volejbalu. A můžu s velkou radostí konstatovat, že
i v tomto směru můžeme být velice spokojeni. Za
to patří dík všem, kdo se o mládež starají v čele
s šéftrenérem mládeže prostějovského volejbalového klubu Jaroslavem Matějem. Nadále pokračuje dokonalá spolupráce se školami Palackého a Jiřího Wolkera, poděkování patří vedení těchto škol, stejně jako rodičům, kteří vedou
své děti k aktivnímu sportování,“ říkal Petr Chytil.
„A ještě mi dovolte vyslovit jedno velké přání –
přeji si, aby se nám podařilo vychovat hráčky,

nasazení a pracovitost je naprostou samozřejmostí, mít jen talent – je málo. Pro mladé –
a třeba i talentované volejbalistky – je to hodně těžké prosadit se a vydrží jen ty nejlepší
a nejpracovitější. Jak říkám, historie si pamatuje jen šampiony, pod stupni vítězů je už tma,“
přidává Čada.
Prostějovský volejbal vstupuje do páté sezony a určitě mu vždycky hodně záleželo na výsledcích mládežnických týmů. Kdo si myslel, že
prostějovskému managementu půjde jen o jeden jediný – i když hodně úspěšný – tým, ten
se mýlil. Jak hodnotil mladý volejbal sportovní
ředitel VK Prostějov Peter Goga? „Ve všech věkových kategoriích kromě juniorek jsme na tom
letos byli výsledkově lépe, než SK UP Olomouc
a PVK Přerov, dlouhodobě považované za
bašty mládežnického volejbalu na Hané. To
nás moc těší, zvláště šesté místo v extralize kadetek je na nováčka fantastické, stejně jako
bronz starších žákyň na mistrovství republiky.
Žákyně byly navíc nejlepší ze všech moravských
klubů a vesměs přitom šlo o naše vlastní

„Podařilo se nám splnit vše, co jsme si předsevzali,
a co je důležité, když jsme vstupovali do tohoto projektu, chtěli jsme se od začátku pečovat o mládežnické týmy. I to se nám daří. “
Petr Chytil
Žákyně
které jednou budou za Prostějov hrát a dýchat.
To by bylo skvělé.“
Může se šéfovi prostějovského volejbalu tohle
přání splnit? „Určitě, ale je to dlouhá a náročná cesta. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že
není u nás klub, který by tak přímočaře šel za
úspěchem jako VK Prostějov,“ říká kouč Miroslav Čada. „Ale nejde jen o volejbal, připomeňme si nedávné vynikající výsledky Petry Kvitové,

odchovankyně bez posil z jiných oddílů. Vypadá to, že cesta, po níž jsme se vydali, je správná.
Rozhodující však podle mě u mládeže v jakémkoliv kolektivní sportu nejsou výsledky, ale to, kolik
kvalitních hráčů či hráček klub vychová pro dospělou kategorii. A nakolik se nám tohle podaří,
se uvidí až za několik let. Každopádně práci našich mládežnických trenérů stavím hodně vysoko
a velmi si jí vážím, proto chci všem touto cestou

Horní řada zleva: Zuzana Ryšavá,
Vendula Vymazalová, Dominika
Vincourková, Pavla Meidlová, Adéla
Stavinohová, Lucie Zatloukalová,
trenérka Eva Ryšavá.
Dolní řada zleva: Eliška Koblerová,
Markéta Hubrová, Tereza Vymazalová,
Ivana Kratochvílová, Kristýna Šestořádová,
Adéla Jetelová.

„Pro mladé – a třeba i talentované volejbalistky – je
to hodně těžké prosadit se a vydrží jen ty nejlepší
a nejpracovitější. Jak říkám, historie si pamatuje jen
šampiony, pod stupni vítězů je už spíše tma.“
Miroslav Čada
Tomáše Berdycha a slavné vítězství fedcupového týmu. Majitelé klubu prostřednictvím
agentury TK PLUS koncepčně podporují mládež, investují do ní velké finanční prostředky
a samozřejmě chtějí odpovídající výsledky. Sám
jsem čtvrtou sezonu v tomto náročném konkurenčním prostředí, jsme nejlepší u nás a jde nám
o to, uspět ještě více v Evropě. Maximální

poděkovat. Ocenění patří v první řadě šéftrenérovi mládeže Jaroslavu Matějovi, dále koučům
Martinu Hájkovi, Ľubomíru Petrášovi, Evě Ryšavé,
Lence Koblerové, Jindřichu Němečkovi, Daně
Vlčkové, Lucii Kučerové, Michaele Jančíkové
a Vasjovi Lipicer.“
Známý trenér volejbalové mládeže Jaroslav
Matěj byl s minulou sezonou rozhodně spokojený.

47

Palackého Prostějov a také na celostátní úrovni v soutěži Minivolejbal v barvách. Zde nám
už vůbec nejde o výsledky, důležitější je úderová technika a herní zlepšování po všech stránkách. Nicméně fakt, že se děvčata dokázala
vyrovnaně poměřovat i s vyhlášenými baštami
českého mládežnického volejbalu, svědčí o jejich výborné úrovni. Řekl bych, že co se mládeže týče, dokázali už jsme se vyrovnat moravským
baštám z Olomouce a Přerova, kterým teď děláme dost silnou konkurenci,“ konstatoval Jaroslav Matěj. A letos vše nasvědčuje, že si celkově
mládež VK Modřanská Prostějov vede v novém
soutěžním ročníku skvěle. „Sezóna je ale dlouhá a je potřeba v maximálním tempu vydržet,“
zdůrazňuje zkušený kouč Jaroslav Matěj.

Juniorky
Horní řada zleva: trenér Jaroslav
Matěj, Markéta Růžičková, Denisa
Marková, Markéta Vítková, Kateřina
Mlčáková, Patricia Missottenová, Alena
Buriánková, trenér Vasja Samec.
Dolní řada zleva: Klára Walachová,
Jana Němečková, Veronika Frýbortová,
Silvie Uličná, Natalie Kolderová.

Šéftrenér mládeže současně působí jako hlavní kouč juniorek i kadetek. Co on říkal výkonům
prostějovského volejbalového mládí v minulé
sezoně? „Vyjmenuji všechny úspěchy, protože je
nechci dělit na větší a menší. Podstatné je, že
se nám dařilo ve všech věkových kategoriích.
U té nejstarší se povedlo naprosto bez problémů postoupit do první ligy juniorek, což jsme
moc chtěli. Kadetky ve své premiérové extraligové sezoně obsadily šesté místo pouhé dva
míče za pátou pozicí, což je krásný výsledek,
i když podle mě tenhle mančaft měl - pokud

„Sezóna je ale dlouhá a je potřeba v maximálním
tempu vydržet.“
Jaroslav Matěj, šéftrenér mládeže
by byl ve větší pohodě - na ještě lepší umístění přímo ve finálové čtyřce. Nicméně na nováčka je šestá příčka výborná! Mezi republikovou
elitou se holky okamžitě etablovaly a s jejich
výsledky včetně bronzu v Českém poháru můžeme být velmi spokojeni,“ hodnotil Jaroslav
Matěj. „Starší žákyně dosáhly obrovského úspěchu třetím postem na mistrovství republiky, bronzové medaile přivezly rovněž z Českého poháru.
A podle mě Prostějov tak vysoko v téhle kategorii nebyl minimálně posledních dvacet let, což
znamená současný posun mezi národní špičku a letošní postavení nejlepšího žákovského
týmu na Moravě. Mladší žákyně bojovaly v krajském přeboru hned s několika družstvy, žádné
se tam neztratilo a jedno pod hlavičkou PVK dokonce celou soutěž vyhrálo, aby sezonu zakončilo dalším prvenstvím na mistrovství Moravy! To,
že jde o jeden z nejlepších celků dané kategorie v celé České republice, dokládá i nedávné
třetí místo ze silně obsazeného turnaje v Přerově, kde nechyběly například výběry KP Brno,
Olympu Praha nebo slovenské Senice. Věkově
pod mladšími žákyněmi jsou holky hrající minivolejbal trojic. Ty působily jednak v Poháru ZŠ
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APLAUS
2011
Jaká je cena za uměleckou slávu?
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Drama o touze po úspěchu za cenu ztráty morálních hodnot i rodiny, hra na
přímý přenos z udílení Českých lvů, prolínání hudby a smrtelného zápasu
hudebního génia a jeho obdivovatelky – to vše nabízel 4. ročník divadelní
přehlídky APLAUS 2011.
Pořadatelé z Městského divadla v Prostějově
a marketinkové společnosti TK PLUS pozvali tentokrát pražské Divadlo Pod Palmovkou s inscenací Mefisto, brněnské Divadlo Bolka Polívky,
které uvedlo divadelní přímý přenos Český lev
a bratislavskou Arénu s představením 33 variací. Jiří Langmajer, Klára Issová, Boleslav Polívka,
Pavel Liška, Petr Vachler, Jiří Pecha, Emília Vášáryová, Zuzana Fialová, Ondřej Kavan, Kateřina Macháčková a Zuzana Slavíková se vedle
dalších představili v rámci 4. ročníku divadelní
přehlídky APLAUS 2011.
„Tři inscenace divadelní přehlídky APLAUS 2011
mapují zákruty umanutosti umělců v konfrontaci s lidskou smrtelností. Vášnivé ambice divadelníků, filmových tvůrců či hudebních skladatelů poskytují skvělý materiál pro vykreslení
nevyzpytatelnosti lidského počínání i krajních
poloh lidských povah,“ charakterizovala vybrané tituly ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. Jednotlivá představení APLAUSU hledaly podle ní odpovědi na tyto

Miroslav Černošek a už při slavnostním zahájení
loňského ročníku vyjádřil naději, že prostějovský
Aplaus se dočká dvojciferného čísla.
Přehlídku APLAUS 2011 zahájil Mefisto. Hra Ariana Mnouchkineho podle stejnojmenného
románu Klause Manna zobrazuje příběh talentovaného herce Hendrika Höfgena, který
podlehne bezmezné ctižádosti, touze po slávě
a potlesku, a obětuje tomu nejen své morální
zásady, politické přesvědčení a umělecké ambice, ale i osobní život svůj a svých blízkých. Je
jednou z variací na faustovské upsání se moci,
jejíž hříčkou se pak člověk stává. V hlavní roli se
představil Jiří Langmajer. Jako druhý vystoupil
v APLAUSU 2011 Bolek Polívka s Českým lvem,
při třetím představení vstoupila do Městského
divadla hudba Ludwiga van Beethovena, hra
Moisése Kaufmana 33 variací. V první historické rovině téměř hluchý a nemocný Beethoven
dostává zakázku na napsání variace na valčík téměř bezvýznamného skladatele Antona
Diabelliho. Zprvu ji odmítne, pak se však jeho

„Většinou se věnujeme sportovním projektům, ale
jsem rád, že naše agentura TK PLUS před několika
lety vstoupila i na prkna, která znamenají svět. Chtěl
bych tímto poděkovat Městskému divadlu v Prostějově, městu Prostějov a všem obchodním partnerům za vstřícnou podporu tohoto projektu.“
Petr Chytil
otázky: „Co je motorem lidského snažení? Jakou cenu má úspěch? Čím je vykoupena trýzeň
inspirace? Jaká je cena za uměleckou slávu?“
Divadelní přehlídka APLAUS 2011 se konala už
tradičně v Národním domě, opět vše vycházelo z dokonalé spolupráce Městského divadla
v Prostějově a agentury 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 už před prvním ročníkem jednatel
TK PLUS Miroslav Černošek a v tomto duchu se
také následně vyvíjela dramaturgie divadelní
přehlídky. „Aplausem jsme v roce 2008 navázali na úspěšnou spolupráci s prostějovským divadlem na oslavách 100. výročí Národního domu.
Tehdy jsme si slíbili, že společně uspořádáme
tři ročníky. Letošní čtvrtý Aplaus je důkazem, že
tato původní domluva již neplatí,“ uvedl s nadsázkou šéf marketinkové společnosti TK PLUS

„Mají vynikající výsledky ve sportu, díky
patří také jejich činnosti v oblasti sociální a to ani nemluvím
o kultuře. Když se podívám na výčet divadel, která k nám zavítají v rámci přehlídky Aplaus, musím
konstatovat, že je to
něco, na co může
být Prostějov právem
hrdý.“
Miroslav Pišťák
o TK PLUS

práce změní v posedlost a variací vytvoří právě třiatřicet. Současně nás hra vtáhne do příběhu americké muzikoložky Katherine Brandtové,
která hudebnímu geniovi zasvětila život.
Už tradičně hlasování diváků určilo nejoblíbenější představení představení. Nejvíce hlasů
od diváků Aplausu dostalo Divadla pod Palmovkou, které do Prostějova dorazilo se skvělou hrou Mefisto. Šek na třicet tisíc korun putoval do Prahy. Inscenace 33 variácií Divadla
Aréna z Bratislavy získala druhý nejvyšší počet
hlasů. Emília Vašáryová tak během závěrečného večera převzala od jednatele TK PLUS Petra
Chytila šek na dvacet tisíc korun. Divadlo Bolka
Polívky, které je tradičním hostem Aplausu, letos skončilo třetí. V rámci podpory studentského
divadla v Prostějově byl jako každoročně předán šek Divadlu Point.
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„Těžko hledám slova. Když jsem začínala sezonu, neuměla jsem si představit, že tady budu
stát jako vítězka a budu mít i grandslamový titul. Je to jako sen,“ řekla Petra v istanbulské hale
Sinana Erdema při slavnostním ceremoniálu
Turnaje mistryň – TEB BNP Paribas WTA Championships Final. „Je těžké prohrát, ale prohrála jsem se šampionkou. Petra hrála úžasně
a odvedla skvělou práci,“ dodala poražená
Běloruska Viktoria Azarenková.
Petra pokračovala skvostně ve své snové
sezoně, při své premiéře vyhrála turnaj osmi
nejlepších tenistek světa. Ve finále v Istanbulu
porazila wimbledonská vítězka Viktorii Azarenkovou po třísetové bitvě 7:5, 4:6 a 6:3. Ve světovém žebříčku se poprvé v kariéře posunula na druhé místo na světě! Pro Petru Kvitovou
to už byl v sezoně 2011 šestý turnajový titul, což
letos dokázala pouze Carolina Wozniacká.
Kvitová se po Američance Sereně Williamsové
a Rusce Marii Šarapovové stala třetí debutantkou v historii Turnaje mistryň, která Masters
vyhrála.

Jak postupovala Petra na tirumfem v Istanbulu? V Červené skupině nejdříve porazila Rusku
Zvonarevovou 6:2, 6:4, po ní stejně přesvědčivě
světovou jedničku Dánku Wozniackou 6:4, 6:2
a neporazitelnost uhájila i ve třetím zápase
proti Polce A. Radwanské 7:6(4), 6:3. V semifinále vyřadila Australanku Stosurovou 5:7, 6:3, 6:3.
V Istanbulu se Petra mohla dokonce stát i světovou jedničkou, to by však musela současná
první hráčka světa Caroline Wozniacká třikrát
ve skupině prohrát... Nestalo se, Dánka porazila Polku Radwanskou a to jí k udržení světového
trůnu stačilo.
Která chvíle Turnaje mistryň byla podle kouče
Davida Kotyzy nejtěžší? „Určitě to byl první zápas
se Zvonarevovou, tu jsme moc nechtěli. Když se
otáčím zpátky, tak v každém zápase jsou okamžiky, které by se třeba měly vyvíjet jinak, ale důležité je – jak dopadnou. Šampiony jsou ti, kteří vyhrávají finále. A to se ukázalo. Azarenková byly
z druhé skupiny nejlepší, takže se ve finále potkaly dvě nejkvalitnější hráčky. A Petra to zvládla.
Ve čtyřech dnech čtyři zápasy s hráčkami první
světové desítky, to byl opravdu vynikající výkon.“

Petra Kvitová o zápasech na Turnaji mistryň
Červená skupina:
Věra Zvonarevová 6:2, 6:4

Finalová statistika
Kvitová (3) – Azarenková
(4, Běl.) 7:5, 4:6, 6:3.

„Před utkáním jsem se nemohla kvůli nervozitě ani pořádně rozcvičit. Jen jsem tak seděla a skoro vůbec se nepohnula. Těžko jsem se pak nervozity zbavovala i během zápasu, na kurtu byla
furt se mnou. Naštěstí mi trenér za stavu 3:2 poradil, jak podávat a to mi moc pomohlo. Dostala jsem se do tempa, získala herní pohodu. Jenže při vedení 4:1 ve druhém setu přišlo polevení,
najednou mi ztuhly ruce, nohy, jakoby přestala pracovat i hlava. Po vyrovnání na 4:4 jsem věděla, že to musím ubojovat, jinak střetnutí ztratím jako v našem nedávném souboji. Pořádně jsem
se vyhecovala, zařvala si a nakonec vyhrála.“

Esa: 3:0.

Caroline Wozniacká 6:4, 6:2

Úspěšnost prvního
podání: 62 % - 56 %.

„Tentokrát jsem před utkáním už zdaleka nebyla tolik nervózní, cítila jsem se mnohem lépe. Věděla jsem, že proti Caroline je to vždy těžké a musím proto hrát rychle, tvrdě a celkově dobře,
což se mi povedlo. Navíc ona dnes nebyla úplně v pořádku, říkala mi, že je nemocná. Opravdu
se nepohybovala tak jako obvykle, proto to byl trochu zvláštní zápas. Hlavní je, že mám druhé
vítězství a jistý postup do semifinále. Cítím velkou radost, hrozně si to užívám.“

Dvojchyby: 1:3.
Využité brejkboly: 5/12
- 4/9.

Čas: 2:28 hodin.

Agnieszka Radwaňská 7:6(4), 6:3
„Sice jsem měla semifinále jisté, ale já nejsem ten typ, co by šel na kurt a jenom to odpinkal. Někde v hlavě jsem vědomí zajištěného postupu asi měla, přesto jsem chtěla vyhrát a v prvním setu
i za nepříznivého stavu bojovala. Agnieszka mě na začátku překvapila tím, jak dobře se hýbala
a kolik mi toho vracela. Nebyla jsem na to připravená, naštěstí mi zase pomohl kouč. Můj výkon
šel postupně nahoru a znovu to stačilo na vítězství. Vůbec jsem nedoufala, že skupinu zvládnu
takovým způsobem. Je to neskutečné.“
Semifinále: Samatha Stosurová 5:7, 6:3, 6:3
„Po dobrém úvodu jsem začala hromadit chyby a docela zbytečně ztratila slibně rozjetý
první set. Neměla jsem ale pocit, že by to dál nemělo jít. Pořád jsem věřila, že Samanthu brejknu
a vývoj zlomím na svou stranu. Povedlo se to, potom jsem jen musela zlepšení udržet. Hrála jsem
chytřeji než předtím, tolik nekazila, držela míč ve výměnách a dohrávala je na síti. A ten závěr?
Ona neměla jinou možnost než zrychlit hru a riskovat z obou stran, tři gamy za sebou mi nedala
šanci. Musela jsem se pořádně zkoncentrovat, k čemuž mi znovu pomohl David, a pak už nebyl
takový problém utkání doservírovat. Je nádherné být ve finále, opravdu je to fantastický pocit.“
Finále: Viktoria Azarenková 7:5, 4:6, 6:3
„Byl to strašně těžký zápas proti velmi kvalitní soupeřce. Ne pořád se mi dařilo podle představ,
ale v takhle náročném utkání to snad ani nejde. Rozhodlo, že jsem získala většinu důležitých
míčů a za žádného stavu nepřestávala bojovat. Teď stejně jako ve Wimbledonu prožívám něco
nádherného a fantastického. Je to jako sen. Na začátku roku jsme si nedávali žádné konkrétní
cíle, jediným přáním bylo hrát co nejlepší tenis. To se mi většinu roku dařilo a výsledkem je opravdu vynikající sezóna. Teď ale nesmím polevit.“
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UNICREDIT. HRDÝ PARTNER
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A VÁŠ.
Slavná vítězství, nezapomenutelné souboje a stadiony nabité energií. Věnujeme se
klientům stejně intenzivně, jako se Evropa věnuje své nejmilovanější zábavě. Proto jsme se stali hrdým
oﬁciálním sponzorem UEFA Champions League. Takže nezapomeňte: zatímco Vy budete podporovat
svůj tým, my – UniCredit Group se 170 000 zaměstnanci a více než 10 000 pobočkami ve 22 zemích –
budeme podporovat Vás. Zapojte se do hry na www.unicredit.eu/champions.

www.unicreditbank.cz, 800 144 441

„Během své manažerské kariéry jsem měl možnost uvádět na tiskovkách spoustu hvězd
světového sportu, ať už z hokejové NHL, basketbalové Euroligy, špičkové atletiky nebo tenisu, řeknu pár jmen Usaina Bolta, Marion Jonesovou, Peta Samprase i řadu dalších. Nikdy jsem
však neseděl vedle holky, která vyrostla tady s námi v Prostějově a současně se z ní stala tak
skvělá tenistka, přitom i milá sportovní hvězda. Jsem velice rád, že se nám to podařilo a máme
někoho takhle vlastního. Petra je zkrátka naše.
Mám hrozně příjemný pocit z toho, jak výtečně zvládla letošní sezónu. Kdo se nepohybuje v prostředí velkého tenisu, nedokáže si ani představit, co vše obnáší dosáhnout tří tak
významných vrcholů – vyhrát Wimbledon, Turnaj mistryň, být oporou týmu, který získá Fed Cup.
Hlavně závěrečné top akce na konci roku jsou nesmírně obtížné a my všichni jsme na Petře
mohli vidět, že to kromě síly těla odtáhla z velké části také silou svého ducha. Hrozně jí k úspěchům gratuluji, děkuji za ně a jsem moc rád, že tady Petru máme.
Co se týká jejích mimotenisových aktivit, snažíme se řídit zásadou – umění možného. Ona má
výjimečné výsledky, které se snažíme zúročit, na druhou stranu nechceme udělat tu chybu,
aby dosavadní úspěchy nebyly rovněž těmi posledními, jichž dosáhla. Petru prostě nesmíme
strhat. Já jsem rád, že udělala ve své hlavě jeden podstatný posun. Po Wimbledonu pořád
opakovala, že se vlastně nic nezměnilo, a já se ji snažil cestou letadlem k panu prezidentovi
přesvědčit, že se naopak mění všechno a nic už nikdy nebude tak, jak do té doby bylo. Což
následně pochopila a momentálně tak všechno bere.
Tlaky s tím spojené jsou velké, stala se novou sympatickou hvězdou tenisu i sportu obecně.
Zájem médií je obrovský, chtěly by ji snad všechny televizní stanice do svých různých pořadů,
organizátoři všemožných akcí a tak dále. Proto teď půjde na vyhlášení Zlatého slavíka, bude
točit Trumfy Miroslava Donutila, opakovaně mi telefonuje Miroslav Šíp s pozvánkou do Všechnopárty. Přitom si Petra nyní potřebuje odpočinout a potom začít s přípravou na další sezónu, což je nezbytné ctít.
Každopádně se dost zvětšilo pole Petřiných reklamních partnerů a myslím si, že na tom
z tohoto hlediska není ani nebude vůbec špatně. Navíc vedeme jednání týkající se jejího
osobnostního profilu na trhu, ale nechceme to uspěchat ani přistoupit na něco, co by příliš
ovlivňovalo tenisové záležitosti. Například Caroline Wozniacká před časem podepsala smlouvu s agenturou Lagardere, která ji platila a teď ji prodává. No, a když jsem viděl, co musela absolvovat třeba během jediného dne nedávného Turnaje mistryň v Istanbulu, nedivím se
její únavě. Mezi šestou hodinou večerní a půlnocí se třikrát převlékat do jiných luxusních šatů
kvůli setkání s různými sponzory asi není úplně šťastná cesta. Potom čtyři dny točíte reklamy
na jednom místě, osm dalších dní někde jinde a to je šíleně náročné. Takže nic podobného
nepřipustíme.“
Miroslav Černošek
na tiskové konferenci
s Petrou Kvitovou

Gratulace prezidenta republiky
Milá Petro, s velkým napětím jsem sledoval Vaše dnešní dramatické a hlavně vítězné
finále Turnaje mistryň. Dovolte mi, abych Vám pogratuloval k dalšímu velkému sportovnímu úspěchu. Vyhrát Turnaj mistryň, a to způsobem, který jste v Istanbulu předvedla
nejenom ve finále, je opravdu úctyhodné.
Přeji Vám hodně zdaru. Udělala jste nám všem velkou radost.
S pozdravem
Václav Klaus

Petra Kvitová se stala první českou vítězkou ve dvouhře na Turnaji mistryň po čtrnácti letech. V sezoně 1997 dokázala tento turnaj vyhrát Jana Novotná, získala titul
ve dvouhře i čtyřhře s Američankou Davenportovou. Tehdy se hrála dvouhra na tři
vítězné sety a Novotná porazila Francouzku Piercevou. Před Kvitovou vyhrála Turnaj
mistryň Martina Navrátilová v sezonách 1978 a 1979.
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HISTORIE

Neprávem odebraný extraligový titul
Extraliga 1996 měla finále s fantastickou atmosférou a za pár týdnů
smutný konec, který si nejen TK Prostějov, ale i náš tenis nezasloužil.
Nejvíce debat se pak rozvířilo kolem občanského průkazu Martiny
Hingisové. V zákulisí extraligy se neustále diskutovalo, zda je vše v pořádku, jedni tvrdili, že – občanský průkaz není dokladem, osvědčujícím státní občanství, sportovně-technický ředitel ČTS a svazový delegát v prostějovské extraligové skupině Stanislav Přáda zase konstatoval, že je vše v pořádku a Martina může být zapsaná na soupisku TK
Prostějov jako Češka. Tím se otevíralo místo v prostějovském týmu pro
Španěla Javiera Sancheze.
Extraliga KB CUP 1996 navíc měla hlavního sponzora v našem nejsilnějším finančním ústavu Komerční bance, a.s., a třebaže v té době
ještě někteří představitelé klubů naoko tvrdili, že je naše nejvyšší soutěž moc nezajímá, že se do ní nevyplatí investovat peníze, pak bylo
brzy k poznání, že jde jen o prázdné gesto. Od té doby, co do hry
vstoupil prostějovský klub, vyhrál spolu s Přerovem konkurs na pořadatele extraligy, přivedl zajímavé sponzory, televizi a z dříve trochu opomíjeného se najednou stal titul mistra ČR smíšených družstev nejprestižnější. Naopak – prostějovský šéf Miroslav Černošek byl až otevřeně upřímný: „Od začátku jsem tvrdil, že nám jde o obhájení loňského

překvapivě podlehl v úvodní dvouhře Hanákovi, pak však Musil
otočil zápas proti Štěpánkovi, Martina Hingisová s Petrou Langrovou
přidaly body z dvouher a Novák přehrál zkušeného Schallera. Jirka opět
dokázal své vynikající extraligové kvality a sílu hrát v klubovém drezu.
V extralize ještě neprohrál zápas! Navíc se znovu ukázala i síla prostějovského klubového zázemí, do Přerova přijely autobusy prostějovských fanoušků, aby tam připravili svým tenistům doslova domácí
prostředí... Prostějov vedl po dvouhrách 4:2, Novák se Sanchezem
poté přehráli Doseděla se Štěpánkem a přidali rozhodující bod!
Připomeňme ještě, že Prostějovští vyhráli bez Radka Vaška a Jany
Novotné, které operační zákrok zabránil v extraligovém startu. Z extraligy sestoupily týmy Slavia Praha a béčko I. ČLTK.
„V Prostějově se mi líbí, jsou tady milí lidé, jsem ráda, že jsme tímto
vítězstvím přispěli k jejich spokojenosti,“ říkala po finále Martina Hingisová. Ta anabázi kolem občanského průkazu moc nevnímala.
V týmu panovala kamarádská nálada, Karel Nováček novinářům
řekl, že vedle vynikající party se potvrdilo i to, že – „Prostějov má nejlepší management u nás.“ A že Prostějovským nešlo jen o extraligový
titul potvrdil ve stejné době i dorost, který získal titul mistra republiky
v Brně. Vynikající výkon odvedl Jirka Novák, který v extralize neprohrál

„A že měl náš tým ze všech nejlepší ekonomické podmínky? Vidím to jako naší
přednost. Jistě nemusím připomínat, že extraligový tým není nijak levný, ale na
druhé straně to ukazuje sílu klubového managementu. Věřte, tohle vítězství je
i důležitou vizitkou vůči našim sponzorům.“
Miroslav Černošek, 1996
titulu a snažíme se postavit co nejsilnější tým,“ říkal před zahájením
extraligy KB Cup. „V předextraligových debatách se většina tenisových
funkcionářů shodovala, že TK Prostějov patří k největším favoritům extraligy, k tomuto názoru se přidávám, protože Prostějov má v současné
době opravdu nejsilnější soupisku,“ říkal před extraligou tehdejší ústřední
trenér naší reprezentace Ing. František Pála.
Jak už nabízel nově schválený model, hrálo se v Prostějově a Přerově.
TK Prostějov porazil ve skupině B TK Czechpol 6:3, stejným poměrem
i I. ČLTK Eurotel, což bylo štvanické béčko a PSK Olymp Gity 6:1. Ve
druhé skupině se čekal velký souboj mezi I. ČLTK Praha HC&C a přerovskou ESTOU, ale nakonec byla Štvanice v tomto duelu skoro bez
šance – Přerov vyhrál 7:2!
Přerovské finále nezačalo pro hosty z Prostějova nejlépe, Nováček
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a přehrál nejen Ulihracha, ale ve finálovém duelu jasně i Schallera.
„Mám rád týmové soutěže a jsem rád, když se nám daří. Cítím, jak nám
lidi fandí, už kvůli nim musíme vyhrávat,“ říkal Jirka Novák v Přerově po
finále.
„Samozřejmě, to základní musel odvést tým na dvorci, ale důležitá
je i práce managementu a s tím i související dokonalé ekonomické
zajištění týmu,“ prohlásil v šestadevadesátém Černošek. „A že měl náš
tým ze všech nejlepší ekonomické podmínky? Vidím to jako naší přednost. Jistě nemusím připomínat, že extraligový tým není nijak levný, ale
na druhé straně to ukazuje sílu klubového managementu. Věřte, tohle
vítězství je i důležitou vizitkou vůči našim sponzorům. Nezačínali jsme
s velkými smlouvami. Vzpomínám si, jak jsme vyhráli mistrovství republiky mladších žáků v Nitře proti bratislavskému Slovanu či s I. ČLTK

v Prostějově. Pamatuji si, jak si z nás mnozí dělali legraci, že děláme hokejové show či spoluvyhlašujeme Kanáry a máme mančaft ve druhé
lize. Dobře jsme si tehdy uvědomovali, že se musíme prosadit především doma. Dnes už je to všechno jinak.“
A co říkal krátce po finále prezident TENISKomerc Prostějov ing.
Milan Matzenauer? „Obhajobou titulu jsme znovu potvrdili, že celková činnost našeho klubu má stoupající úroveň, že se nám daří plnit to,
co jsme si ve vedení klubu předsevzali. Co bude dál? Chceme neustále potvrzovat naši pozici v českém tenise a přejeme si, aby se další
z našich hráčů dokázali prosadit na velké tenisové scéně. Samozřejmě, musíme umět zajistit takové prostředky, abychom byli stále na špiči, na druhé straně se už těším na dobu, kdy budeme stavět většinou
na našich odchovancích, kdy bude nastupovat Tabara a spol. Ten
směr tady je a myslím si, že ještě více potvrdí naši sílu.“
Pro Jaroslava Navrátila, trenéra TK SEZOOZ Prostějov, mělo finále
v Přerově zvláštní nádech. „Zažil jsem tam dobré i horší tenisové časy.
Jsem nyní v Prostějově, změna je život a o to více jsem toužil po vítězství.“ Právě Navrátil se jako jeden z trenérů podílel na posledním
přerovském titulu. V třiadevadesátém získal TK Přerov E.S.T.A. první
titul šampiona České republiky a navíc Rakušan Buchmayer byl
tehdy prvním cizincem v naší tenisové lize.
Na tenisovém dvorci se tedy spravedlivě rozhodlo o extraligové síle,
v zákulisí to už začalo vřít. Především z přerovského tábora se ozývaly hlasy zpochybňující start Martiny Hingisové, protestoval i I. ČLTK.
Manažer klubu Vladislav Šavrda se napřed v novinách vyjádřil, že
by se měly skrečovat jen zápasy Hingisové a Schallera, ale v polovně srpna se znovu odvolává proti rozhodnutí řídícího orgánu extraligové soutěže. „Považuji pouhé skrečování zápasů, v nichž hrála Hingisová, za naprosto nedostačující,“ prohlásil a zpochybnil i výsledek
prostějovského béčka s Jihlavou 5:4. „Kdyby za áčko nehrála Hingisová, nemělo by béčko k dispozici Němečkovou. Na devětadevadesát
procent se Jihlava ozve. Byli by blázni, kdyby se neozvali,“ dodával
Šavrda, který věřil, že se změní i výsledek zápasu TK Prostějov – I. ČLTK
Praha B ve prospěch I. ČLTK Praha B Eurotel a ten následně nesestoupí...
Po přerovském protestu o neoprávněném startu Martiny Hingisové
byl rozhodnutím sportovně-technické komise ČTS na pár hodin potvrzen titul Prostějovu, aby na příkaz tehdejšího prezidenta ČTS Ing. Jana
Kodeše bylo opět všechno jinak... O všem se pak rozhodovalo na
zasedání VV ČTS, který potvrdil pozměněné rozhodnutí sportovnětechnické komise, a utkání Martiny Hingisové byla kontumována.
O extraligový titul se pak konci září znovu hrálo v Přerově, domácí
porazili pražský Olymp 6:3.
Prostějov měl dokonalý právnický rozklad prestižní advokátní kanceláře, ale hlasování na výkonném výboru ČTS rozhodlo jinak.
Českému tenisu to neprospělo a v některých tenisových duších to zanechalo smutné šrámy. Jistě, objevily se i spekulace, že Martina na

Prostějov zanevře, že se v drezu SEZOOZU neobjeví. Ale – „ten vztah
je opravdu hlubší, než si mnozí myslí,“ oponoval Černošek. Na druhé
straně se zkusme zabývat myšlenkou, zda by Martina - při jiném řešení
tehdejšího extraligového problému - třeba už nehrála v našem fedcupovém týmu. A tak se jen zeptejme, komu to tehdy prospělo, když se
stejně ukázala síla na dvorci? V extraligovém kádru TK Prostějov 1996
byli - Nováček, Novák, Musil, Sanchez, Zdražila, Světlík, A. Matzenauer,
Hingisová, Langrová, Němečková.
B tým Prostějova uspěl v I. lize a postoupil do extraligy, když se prosadil v brněnské skupině druhé nejvyšší tenisové soutěže. TK Prostějov B
porazil BLTC Brno 8:1, TK LTC Mladá Boleslav 9:0, a ŽLTC Brno A 5:4. V
semifinále pak TK Prostějov B přehrál NH Ostrava 7:2, Spartak Jihlava
ŽLTC Brno A 6:3 a ve finále zvítězila rezerva Prostějova nad Spartakem
Jihlava 6:3. Vítězové nastoupili v sestavě Vašek, Světlík, Němeček,
Tabara, Cibulec, Grzybowska, Němečková.
Mladší žáci skončili na mistrovství ČR družstev ve finále, když o titulu I.
ČLTK Praha rozhodly závěrečné čtyřhry. TK Prostějov porazil v prvním
kole LTC Libra České Budějovice 9:0, v semifinále stejným poměrem
LTC Chemopetrol Litvínov a ve finále podlehl týmu ze Štvanice 4:5.
Prostějovské barvy hájili Řačák, Lajkep, Vejmelka, Fafl, Ejem, Rabasová a Tichá. I starší žáci skončili ve finále, dějištěm mistrovství ČR byly
Most a Litvínov. TK Prostějov opět dominoval v prvním kole a semifinále - TK SK Kladno 9:0 a LTC Chemopetrol Litvínov 8:1, ve finále vyhrál
TK Přerov ESTA 5:1. O stříbro se zasloužili Navrátil, Mašík, Rychetský, Beck,
Karol, Raimrová, Bedáňová a Novotníková. V prostějovském týmu se
poprvé představila Bedáňová, která ve svém věku patřila mezi největší naděje. Ani v dorosteneckém šampionátu se TK Prostějov nedočkal, prohrál v semifinále s TK Přervo ESTA 4:5. V prvním kole přehrál
TK Prostějov tým ČLTK Bižuterie Jablonec 9:0. Nepomohlo ani posílení týmu o slovenského reprezentanta Dominika Hrbatého. Vedle něj
nastoupili Kratochvíl, Vik, Cibulec, Šromová, Mačurová a Paštiková.
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Blížil se pomalu konec kariéry Karla Nováčka. „Tenis je pro mě ale
pořád velkou radostí, navíc už neprožívám takové stresy jako dříve,
i když mi chybí taková jiskra možného finále či semifinále. To už je prostě pryč,“ říkal v polovině června v průběhu extraligy Karel Nováček
v areálu TENISKomerc Prostějov. Na otázku - jaký je rozdíl mezi Karlem,
který před deseti lety vyhrál ve Washingtonu první turnaj, koupil si
pak zlatý řetěz na krk a Karlem Nováčkem, kterému je jednatřicet
a chce žít jiný život, odpověděl: „Asi že už ví o tenisu skoro všechno.
A taky že jsem měl v životě velkou kliku, i když mi nikdo nedal nic

kterému počítač ukazoval pětadvacátou příčku, dvojku dostal domácí Jirka Novák, tehdy sedmačtyřicátý na světě. Dalšími nasazenými
byli Viloca (80.), Česnokov (87.), Kuerten (93.), Hrbatý (97.), Gorizz (112.)
a Emilio Sanchez (126. ATP). „V Evropě není lepší challenger, například
v Poznani měli dotaci 100 000 dolarů a nejvýše nasazeným byl Goosens, pětadevadesátý na světě, a v prestižním Grazu - 125 000 dolarů,
byli ze stovky Moya, Schaller a znovu Goosens,“ potvrzoval v Prostějově ředitel turnaje Jiří Zeman ml. Největší zásluhu na prostějovské challengerové účasti měl opět mezinárodní manažer Jan Kukal, o kterém

„Mám rád týmové soutěže a těší mě, když se nám daří. Cítím, jak nám lidi fandí, už
kvůli nim musíme vyhrávat,“
Jiří Novák po finále extraligy, Přerov 1996
zadarmo. Bůh se ale na mě ve složitých životních okamžicích vždycky
podíval laskavýma očima.“ Na konci roku 1996 byl Karel Nováček na
402. místě ATP.
Centrotex Challenger 96 na začátku září měl opravdu vynikající obsazení. Šest hráčů z první stovky! Už na začátku bylo jasné, že takovou sestavu zatím ještě nenabídl žádný turnaj challengerové kategorie, i když měl mnohem vyšší finanční dotaci. Prostějovští k němu
opět přistoupili s příslovečnou organizační důkladností a Ing. Milan
VELEK, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Centrotex a.s., představitel titulárního sponzora byl rád – „že se
Centrotex Challenger stal pro TENISKomerc Prostějov symbolickou
vlajkovou lodí a věří, že tento turnaj bude jednou patřit mezi největší tenisové podniky u nás.“ Nejvýše nasazeným byl Francisco Clavet,

se říká, že má ve svém diáři telefonní čísla všech tenisových hvězd.
O startu na Hané se diskutovalo mj. se Stichem, Riosem i Brugureou. „Bruguera chtěl zpočátku sto, pak osmdesát tisíc, ale my jsme byli
ochotni dát čtyřicet tisíc dolarů.“
Domácí se opět nejvíce spoléhali na Jirku Nováka, ten na turnaji
v Basileji porazil poprvé hráče z první desítky, přehrál Borise Beckera a měl za sebou fantastický pětisetový zápas na US Open s pozdějším šampiónem US Open Samprasem. Doma mu pak viditelně chyběly síly. Na španělského juniora Martina, vítěze pařížské juniorky na
Roland Garros, ještě stačil, na Švéda Fredrikssona po velkém boji taky
vyhrál. „Je to ale přece jen jiný tenis než na betonu. Navíc, každý čeká,
že se doma ukáži v tom nejlepším světle a o to je to složitější,“ říkal
Novák po druhém kole. Na svého klubového kolegu Michala Tabaru
už ale Jirka Novák nestačil. Michal Tabara byl v té době na 391. místě světového žebříčku a ještě nikdy neporazil tak vysoko postaveného
hráče. Tehdy sedmnáctiletý Michal nastupoval na domácích dvorcích ke třetímu challengeru své kariéry a potvrzoval naděje, které do
něj prostějovský klub vkládal.
Na Andreji Česnokovovi bylo od první chvíle vidět, že přijel pro žebříčkové body. V jednadevadesátém byl Rus devátý na světě a na Hané
v sobě nezapřel dokonalého profesionála. Ze španělského semifinále Clavet – Serrano postoupil jasně první nasazený, ale i osmnáctiletý Serrano mohl být spokojený, mezi poslední čtyři se probojoval až
z kvalifikace! Tabara svým semifinále potvrdil, že si volnou kartu, kterou dostal od ČTS, zasloužil. Optimisté doufali, že porazí i Česnokova,
za tím však stály mnohaleté zkušenosti. „V takovém počasí jsem hrál poprvé, Česnokov je mnohem zkušenější a věděl, co dělat. Něco podobného už určitě zažil, já zatím ne,“ říkal po semifinálové prohře Tabara.
„Věřil jsem, že se Clavet dostane do finále, že to prostě nezabalí jako
mnoho jiných, kteří přijedou na turnaj, sbalí garanci a jedou dál,“ tvrdil
spokojeně před finále Jan Kukal. „To ale také dokazuje, že byl Clavet
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v Prostějově spokojený, že jsme se o něj dokonale postarali. Už dlouho
tvrdím, že takové podmínky pro hráče, jako jsou tady, nejsou nejen na
žádném jiném challengeru, ale i na mnohých turnajích vyšší kategorie.“ A co na to první nasazený Španěl? „Pro mě jsou rozhodující lidé.
Jak se ke mně chovají. To je často důležitější než sebeluxusnější hotel...“
Finále se hrálo ve větrném chladném počasí a to lépe vyhovovalo
Česnokovovi. „Ve větru nebylo snadné některé míče kontrolovat, nepokoušel jsem se o pestrou hru, bylo mi jasné, že kdo udělá méně
chyb, vyhraje,“ prohlásil po finále vítězný Česnokov. Clavet prohrál,
nepotvrdila se sice tradice prostějovských turnajů, že nasazená jednička většinou zvedá vítězně pohár nad hlavu, ale i tak byl Španěl
spokojený.
Třetí ročník Centrotex Challengeru se opět vyznačoval vynikající
kvalitou doprovodných akcí. Ať už to byl FAN FEST pro děti, který dokonale zvládla skupina Standy Hložka, či V.I.P. setkání obchodních partnerů Centrotexu a Živnostenské banky, stejně jako dalších sponzorů.
Navíc bylo rozhodnuto, že třetí ročník bude mít dotaci 125 000 dolarů a uskuteční se v druhém týdnu grandslamové Paříže. Vedle a.s.
Centrotex byl k vidění i druhý význačný sponzor Živnostenská banka, a.s.? „Patříme k prestižním bankovním ústavům a jsme rádi, že jsme
jméno naší banky mohli spojit s tímhle atraktivním antukovým turnajem,“ prohlásil v Prostějově v šestadevadesátém Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel Živnobanky, a.s.
Velký návrat se podařil Petře Langrové. Před Roland Garros 96 klesla až na 205. místo WTA, nehlouběji za posledních osm let, ale zase
v sobě našla sílu, protlačila se zpátky a na začátku října 1996 se z hlubin

Jiří Novák na konci roku 1996 postoupil o tři místa dopředu, byl na
52. příčce, ale 11. března byl na 30. místě! V Aucklandu vyhrál svůj
první titul ve dvouhře na seriálu ATP Tour, byl ve finále v Mexico City,
mezi čtyřmi v Basileji. Na turnajích v Memphisu, Casablance, Bukurešti
a Ostravě se probojoval do čtvrfinále. Ve čtyřhře s Riklem vyhrál
v Casablance, v Gstaadu s Víznerem. Navíc byl v Dubaji s Nováčkem
ve finále, v Moskvě s Riklem. Kdy si Jirka Novák prvně uvědomil, že ho
tenisový svět začíná respektovat? „Když jsem se dostal do první stovky
a podařilo se mi vyhrát turnaj v Aucklandu. To už pak poznáte, že vás
tenisté na okruhu přece jen více respektují, poznáte, že vás berou na
vědomí. V žádném případě k tomu nestačí jediný výsledek. Postupoval
jsem na žebříčku především přes satelity a chllengery a jsem rád, že
jsem šel touhle cestou a že jsem se nedostal nahoru přes jeden jediný
výsledkek na velkém turnaji. Bylo to těžší a náročnější. Musel jsem odehrát spoustu kvalitních zápasů, získal jsem hodně herních zkušeností.“
Sezona 1996 přinesla Janě Novotné (TK Prostějov) třetí titul Zlatého
kanára a samozřejmě kralovala i v kategorii Nejlepší česká hráčka
– získala všechny hlasy. Slavnostní vyhlášení se konalo v hale tenisového areálu, opět byl průvodcem večera Miroslav Šimek a generálním sponzorem už tradičně Banka Haná, a.s. Anketní lístky odevzdalo více než osmdesát tenisových funkcionářů, trenérů, novinářů a dalších osobností, jen čtyři nedali hlas Novotné, v té době třetí hráčce
světa. Novotná v době slavnostního vyhlášení startovala na Turnaji
mistryň v New Yorku. „Jsem velice ráda, že jsem Zlatého kanára opět
získala. Myslím, že zaslouženě, moje výsledky za poslední čtyři roky
tomu odpovídají,“ řekla nejlepší česká hráčka v New Yorku zpravodaji

„Patříme k prestižním bankovním ústavům a jsme rádi, že jsme jméno naší banky
mohli spojit s atraktivním prostějovským antukovým turnajem.“
Ing. Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské banky, 1996
počítače objevila už na 76. místě! Po Novotné a Sukové byla naší třetí hráčkou. „Je rozhodně příjemné - být zpátky ve stovce, jsem ráda, že
se mi letos dařilo především na grandslamových turnajích, ale dobře vím, jak je v tenise všechno strašně pomíjivé. Příští rok třeba tyhle
výsledky neobhájím a budu tam, kde jsem byla. Je mi šestadvacet,
a když se mi to nepodaří, tak se prostě nic neděje. Už si nechci připouštět ten obrovský tlak, nést to strašné břemeno, že musím a donekonečna
musím, prostě chci hrát v klidu. Když to půjde, budu hrát dál, když ne, tak
prostě skončím. Mně tenis vždycky strašně bavil a nikdy mě bavit nepřestal. Všechno je dané tím, jak se vám daří. Když jste dole, tak třeba i na
tenise vidíte některé věci černé, ale jen vyhrajete pár zápasů, je hned
všechno jiné,“ říkala Petra Langrová, obětavá reprezentantka klubu, která v příštích letech bude zastávat důležitou funkci turnajové ředitelky.

české tiskové agentury. Za nepřítomnou tenisovou jedničku převzal
trofej z rukou tehdejšího ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa a čestného prezidenta ČTS Jiřího Lendla tatínek Jany Novotné.
Michal Tabara ani tentokráte nechyběl na jevišti mezi oceněnými. „Už
potřetí za sebou jsem Talentem roku. Věřím, že někdy dostanu cenu
v jiné kategorii,“ říkal po slavnostním ceremoniálu. Tabara měl navíc
i svou premiéru – poprvé nastoupil v exhibiční hokejové předehře na
prostějovském stadiónu. Tam se mezi hvězdami objevil i Jakob Hlasek.
„Nejenže jsem si výborně zahrál hokej, ale také jsem se opravdu dobře
pobavil při vyhlašování nejlepších tenistů. My takovou anketu u nás nemáme,“ říkal Hlasek v Prostějově. V kategorii Nejkvalitnější postup na
žebříčku se dařilo Petře Langrové a Jiřímu Novákovi.

59

III.ČTVRTLETÍ
Cetkovská kráčí nahoru
Poděkování za Olympiádu mládeže
Prostějov: Město pro byznys
První titul Konečného
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LOJDA PROHRÁL AŽ S VÍTĚZEM v nizozemském Scheveningenu, kde se hrál challenger
s dotací 42.500 euro + H. Dušan se probojoval
do semifinále dvouhry, kde prohrál s pozdějším
vítězem celého turnaje. V prvním kole porazil
Francouze Rodrigueze 6:4, 6:3, ve druhém Němce Struffa 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále Francouze Prodona 6:3, 6:3 a v semifinále nestačil na Belgičana Steve Darcise 1:6, 5:7. Darcis byl v té době
na 95. místě ATP a ve čtvrtfinále turnaje ve
Scheveningenu přehrál Ivo Mináře.
BERDYCH OPĚT OSMÝ. Třebaže po Wimbledonu klesl Tomáš na deváté místo ATP, a navíc měl týden volno, žebříčková matematika
ho zase vrátila zpátky. V aktuálním pořadí k 11.
červenci přeskočil před Mardyho Fishe, který
místo obhajoby turnajového vítězství v Newportu neúspěšně reprezentoval Spojené státy
americké v domácím čtvrtfinále Davis Cupu
proti Španělsku. Jak si stáli další Češi? 57. Štěpánek, 70. Rosol, 131. Pospíšil, 150. Minář I., 166.
Hájek, 223. Hernych, 224. Lojda. Petra Kvitová
byla dál sedmá, po oslavách wimbledonského
titulu odjela se svým týmem opět do Vysokých
Tater. Za Petrou byla – 31. Šafářová, 36. Zakopalová, 42. Hradecká, 44. Benešová, 53. ZáhlavováStrýcová, 62. Cetkovská.
ADAM PAVLÁSEK SE NA AIRBERLIN GERMAN OPEN, ITF18, kategorie 1 v Berlíně dostal do semifinále dvouhry a semifinále čtyřhry,
Marek Jaloviec se s krajanem Šafránkem probojoval ve čtyřhře do finále. Šestý nasazený
Pavlásek v otvíracím kole porazil Němce Mannapova 6:2, 6:3, ve druhém kole přehrál jeho
krajana Heikenfelda 6:3, 6:1, ve třetím dobře
známého Tima Srkalu (Švýcarsko) jasně 6:2, 6:0,
ve čtvrtfinále Němce Masura naopak po tiebreakovém boji 6:4, 6:7(0), 7:6(5) a v semifinále
podlehl domácímu Robinu Kernovi 3:6, 2:6. Ve
čtyřhře Pavlásek se Srkalou (4) vyřadili Němce
Pristata a Raickovice 6:1, 6:0, Jaloviec se Šafránkem domácí pár Ibrahim, Kandt 6:4, 6:1. Ve druhém kole pár Jaloviec, Šafránek přehráli Australany Frawleye a Schipanskiho 6:4, 6:2, Pavlásek se Srkalou polsko-finský pár Romanowicz,
Pollanen 2:6, 6:4, (10:5). Ve čtvrtfinále Jaloviec
se Šafránkem vyřadili Italy Bonadia a Pancaldiho až v tiebrealu 2:6, 6:4, (10:8) a Pavlásek se
Srkalou izraelskou dvojici Skripnik, Smilanski 7:5,
6:0. V semifinále rakousko-bulharský pár Novak,
Shyla porazil Pavláska se Srkalou 6:2, 7:5, Jaloviec se Šafránkem rakousko-český pár Ahne,
Zedník 6:3, 6:0. Ve finále měl nejvíce sil rakousko-bulharský pár Novak, Shyla, po dvou vyrovnaných setech lépe zvládli tiebreak 4:6, 6:3,
(10:3).

JAROSLAV POSPÍŠIL se už několik sezon prosazuje na challengerech, právě turnaje této
kategorie mu otevřely cestu k první stovce
a také k prvnímu startu na grandslamovém turnaji, hrál ve Wimbledonu a v prvním kole byl
jeho osudem Rumun Victor Hanescu. Pospíšil byl zatím na žebříčku ATP nejlépe 23. května 2011 na 103. místě. Na stuttgartském Mercedes Cupu, dotovaném částkou 450 tisíc euro,

odehrál Pospíšil teprve svůj čtvrtý zápas na
turnajích kategorie ATP. Předchozí pokusy
v Gstaadu v roce 2005 a letošní v Záhřebu
a Queen´s Clubu skončily pro rodáka z Prostějova hladkými porážkami ve dvou setech. Ve
Stuttgartu, kde se dostal jako poslední hráč do
hlavní soutěže, získal Pospíšil svůj premiérový set
na okruhu ATP. Mohlo to být však daleko lepší. Proti Stachovskému, 45. hráči ATP, začal Pospíšil dobře, dokázal odvrátit pět brejkbolových
příležitostí. Za stavu 4:4 navíc třicetiletý český
hráč vzal svému soupeři servis a první set získal
ve svůj prospěch poměrem 6:4. Ve druhé sadě
kraloval Ukrajinec, který si i díky kvalitnímu servisu došel pro vítězství 6:2. V rozhodující sadě si
na německé antuce oba hráči drželi servis. Pospíšila ovšem může mrzet pět zahozených šancí na brejk, díky kterým mohl zápas rozhodnout
ve svůj prospěch. Set dospěl do tiebreaku, ve
kterém zaznamenal 131. hráč světa dvojchybu,
ta pak zajistila Ukrajinci rozhodující náskok.

ANNA SLOVÁKOVÁ ZASKOČILA FAVORITKY na mistrovství ČR mladších žákyň v areálu
TC Cafex Rakovník. Šestá nasazená hráčka TK
AGROFERT Prostějov) vyhrála s Markétou Vondroušovou (I. ČLTK Praha) i čtyřhru. Slováková
byla největší suverénkou šampionátu, v cestě
za singlovým zlatem neztratila ani set, k boji o titul nastoupila s větším odhodláním a naprosto
soustředěná. Obě finalistky dvouhry společně
excelovaly ve čtyřhře, zlaté medaile vybojovaly naprosto suverénně. Monika Kilnarová a Tereza Procházková se navíc probojovaly do semifinále dvouhry. Jaká byla cesta Anny Slovákové
k titulu? II. kolo: Stiskálková 6:1, 6:1, III. kolo: Válková 6:0, 6:1, čtvrtfinále: Pantůčková 6:4, 6:4, semifinále: T. Procházková 6:2, 6:3, finále: Vondroušová 6:2, 6:2. Ve finále čtyřhry Slováková s Vondroušovou porazily pár TK AGROFERT Kilnarová,
Pantůčková 6:3, 6:2.

CETKOVSKÁ VYROVNALA SVÉ ŽEBŘÍČKOVÉ MAXIMUM, po osmifinále ve Wimbledonu a premiérovém semifinále na turnaji WTA
v Palermu se Petra podruhé v kariéře dostala mezi padesát nejlepších tenistek světa! Po
turnaji na Sicílii si k 18. červenci 2011 polepšila
o patnáct míst a byla na 49. místě, čímž vyrovnala své maximum z roku 2008, kdy si zahrála
ve 4. kole French Open. Petra Kvitová zůstala
na vynikajícím sedmém místě WTA, ale kralovala finančnímu žebříčku žen. Jaké bylo pořadí na žebříčku WTA? 1. Wozniacká (Dán.) 9915
b., 2. Clijstersová (Belg.) 7625, 3. Zvonarevová
(Rus.) 6695, 4. Azarenková (Běl.) 6465, 5. Šarapovová (Rus.) 6141, 6. Na Li (Čína) 5855, 7. Kvitová 5437, 8. Schiavoneová (It.) 4860, 9. Bartoliová (Fr.) 4230, 10. Stosurová (Austr.) 3405 b. Další
pořadí českých hráček: 31. Šafářová 1570,
38. Zakopalová 1365, 45. Hradecká 1181, 46.
Benešová 1178, 49. Cetkovská 1130, 73. Záhlavová-Strýcová 910.

LENDL PROHÁNĚL NA EXHIBICI V HAMBURKU Němce Michaela Sticha, ale po hodině
a půl odešel po osmnácti letech znovu poražen 5:7, 4:6. Tehdy to bylo v roce 1993 a hrálo
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se čtvrtfinále… Jednapadesátiletý Lendl prohrál s o devět let mladším Stichem během aktivní kariéry jen jeden ze sedmi zápasů, právě
v Hamburku. Stich je nyní turnajovým ředitelem a Lendla dokázal zdolat i podruhé. „Doufal jsem, že už nebude běhat tolik jako dřív, romantická večerní procházka to však rozhodně
nebyla,“ smál se německý tenista. Lendl obecenstvo nadchl, tak jako všude, kam přijede.
Klání bývalé světové jedničky se Stichem sledovalo sedm tisíc fanoušků. „Je skvělé, když
i v našem věku hrajeme před vyprodaným hledištěm, a myslím, že to bylo fajn,“ citovala Lendla
německá média. „Ale příště už tady Michaela
porazím,“ dodal. Na kurty se Lendl vrátil loni po
16 letech a diváky baví po celém světě. Loni na
podzim roztleskal svým výkonem rodnou Ostravu, kde porazil Švéda Björna Borga. Letos hrál
mimo jiné v newyorské Madison Square Garden i v Prostějově.

PROSTĚJOV PORAZIL SPARTU VE FINÁLE, mistrovství republiky družstev mladšího žactva
v Jihlavě mělo stejné finále jako loni, tentokráte
týmové zlaté medaile patří týmu TK AGROFERT
Prostějov. Náš tým vedlo trio Ivo Šilhánek, Pavel
Jaloviec a Ondra Soukup, medaile a pohár mistra z rukou Jiřího Veselíka a Jiřího Hanáka převzali: Monika Kilnarová, Anna Slováková, Tereza Procházková, Magdaléna Pantůčková, Patrik Zahraj, Lukáš Šmíd, Jan Lenoch, Evžen Holiš,
Albert Šprlák-Puk, Jan Marančák, David Kovařík a Gabriel Huber. Šampionát se konal v areálech Tenis centra a ČLTK Jihlava. Ještě přidejme, že na obou stranách finále stála Černoškova klubová filozofie, šéf prostějovského tenisu
stojí i za tím sparťanským… Jak šel prostějovský
tým za titulem? Ve čtvrtfinále porazil TSM Sokol
Vysočany 8:1, v semifinále stejným poměrem
I. ČLTK PRAHA 8:1 a ve finále TK Sparta Praha
5:4. Po dvouhrách to bylo 3:3, Prostějov překvapivě vyhrál obě chlapecké čtyřhry, zejména
získaný bod dvojice Lenoch – Šmíd byl nečekaný. Prostějovští v obou případech proměnili
druhé mečboly. „Oba finalisté potvrdili své postavení, sehráli zajímavý zápas. V našem týmu,
který měl i trochu štěstí, zahráli nad očekávání dobře chlapci, pochvalu zasluhují především
za bojovnost ve čtyřhrách finálového duelu,“
konstatoval šéftrenér vítězného týmu Ivo Šilhánek. Po zisku rozhodujícího pátého bodu skrečovali Prostějovští dobře rozehranou čtyřhru,
Pantůčková se Slovákovou jasně vyhrály první set 6:2 nad párem Sparty Kaňková, Kotlárová… V duelu o bronz jasně dominoval celek TK
NERIDÉ nad mladou reprezentací I. ČLTK Praha.
Pro statistiky ještě výsledky finále mistrovství ČR
družstev ml. žactva: TK AGROFERT PROSTĚJOV
– TK SPARTA PRAHA 5:4, Zahraj – P. Rikl 6:0, 7:5,
Šmíd – Friberg 3:6, 3:6, Kilnarová – Kaňková 6:2,
6:4, Slováková – Kotlárová 6:7, 4:6, Lenoch – Patyk 3:6, 2:6, Holiš – Macháč 6:3, 6:3, Pantůčková,
Slováková – Kaňková, Kotlárová 6:2 a Prostějov
vzdal, Lenoch, Šmíd – Friberg, Rikl 7:5, 2:6, 6:4,
Holiš, Zahraj – Patyk, Vrbenský 6:2, 7:6.
JAK DOPADLA TŘI PROSTĚJOVSKÁ SEMIFINÁLE? Petra Cetkovská na XXIV. Snai Open
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v Palermu (220 tis. USD) porazila v prvním kole
Rusku Bovinovou 6:1, 7:5, ve druhém Amanmuradovou z Uzbekistánu 6:2, 6:4, ve čtvrtfinále Italku Ettaniovou 5:7, 6:3, 7:6 a v semifinále nestačila na Španělku Medina Garriguesovou 5:7, 3:6. I pro Jana Hájka skončil challenger BNP PARIBAS POLISH Open s dotací 106 500
eur+H v Sopotech v semifinále. V prvním kole
vyřadil zcela přesvědčivě Argentince Brzezického 6:1, 6:0, pak Itala Cipollu, finalistu UniCredit Czech Open 6:3, 6:2, ve čtvrtfinále Belgičana Darcise 7:6, 6:3 a v semifinále nestačil
na Francouze Prodona 6:4, 6:7, 6:7. Ani Tomáš
Berdych neudělal vítězný krok ze semifinále. Na
SkiSTAR SWEDISH Open (450 tis. eur) měl v prvním kole volno, ve druhém vyřadil Rusa Gabašviliho 6:2, 6:2, ve třetím Slovince Kavčiče 6:1,
6:4. Pak se postavil proti švédovi Söderlingovi a prohrál 1:6, 0:6… Berdych byl třetím nasazeným, Söderling jedničkou. Co říkal semifinálovému duelu s Berdychem? „Moc často se
nestává, aby zápas s tak dobrým hráčem, jako
je Berdych, probíhal takhle. Ale hrál jsem opravdu, ale opravdu velmi dobře,“ citovala Söderlinga agentura AP. „Máme podobný styl, oba útočíme. Dneska jsem chtěl být já tím, kdo přijde na
kurt a ovládne zápas,“ dodal Švéd a stanovenou taktiku dokonale dodržel…

BÝVALÝ KOUČ Prostějovských Orlů Peter Bálint
podepsal roční smlouvu se stejně dlouhou opcí
s účastníkem slovenské extraligy z Komárna, za
které v minulosti sám hrával.
PETRA CETKOVSKÁ kráčí žebříčkem WTA nahoru, díky finále na turnaji ITF v Petangu (100
tis. USD) postoupila k 25. červenci na 45. místo, což bylo její dalnové maximum. O čtyři místa zlepšila své nejlepší umístění z roku 2008, kdy
si zahrála ve 4. kole French Open. Tentokráte
Petře hodně pomohl postup do osmifinále Wimbledonu. Jak Petra postupovala v luxembourském Petangu? Byla třetí nasazenou
a v prvním kole přehrála Francouzku Gervaisovou 6:3, 6:1, ve druhém Gruzínku Chakhnashviliovou 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále Polku Linetteovou
6:1, 6:0, v semifinále Švédku Larssonovou 7:5,
4:6, 6:2, ve finále nestačila na Francouzku Johanssonovou 5:7, 3:6. V elitní desítce se pořadí
neměnilo, Petra Kvitová zůstala na vynikajícím
sedmém místě WTA, byla stále v čele finančního žebříčku žen. Jaké bylo další pořadí českých hráček? 31. Šafářová 1570, 37. Zakopalová
1365, 43. Benešová 1240, 45. Cetkovská 1222, 48.
Hradecká 1181, 73. Záhlavová-Strýcová 910.

MLADÁ DIANA ŠUMOVÁ (1994) dosáhla
výborného výsledku na turnaji v německém
Horbu (10 tis. USD), postoupila do semifinále!
Byl to zatím její největší úspěch na turnajích žen.
V prvním kole vyřadila Němku Bachoferovou
4:6, 7:6(5), 6:2, ve druhém její krajanku Klasenovou 1:6, 6:3, 7:5, ve čtvrtfinále druhou nasazenou Francouzku Georgesovou 6:2, 6:1 a v semifinále ji vyřadila Němka Witthöftová 6:4, 2:6, 3:6.
NA MISTROVSTVÍCH EVROPY JEDNOTLIVCŮ
startovali tenisté a tenistky TK AGROFERT, získali medailová umístění, prosazovali se především

ve čtyřhrách a přiznejme – ve dvouhrách jsme
čekali postup do závěrečných kol. Na ME v Plzni do 14 let se Miroslav Chyba spolu s Ondřejem
Krstevem probojovali do finále čtyřhry a v něm
podlehli rumunské dvojici Bogdan Borza –
Nicolae Frunza. Dominik Starý skončil ve čtvrtfinále dvouhry, o semifinále hrál s Nizozemcem
Van Rijthovenem, který vyřadil favorizovaného
Rubleva, vedl už 7:0 a 40:15, ale ani to nestačilo… Na šampionátu šestnáctiletých v Moskvě Barbora Krejčíková s Petrou Rohanovou
získaly stříbrnou medaili za postup do finále.
Přitom pouhé dva míče dělily naší dvojici od
titulu mistryň Evropy, prohrály s estonským párem Kontaveitová, Vorobjová. Ve dvouhře porazila Krejčíková ve druhém kole Lotyšku Gulbeovou 6:4, 6:2, ve třetím Němku Lottnerovou 6:1,
6:2 a v osmifinále podlehla Polce Macijewské
7:6(6), 1:6, 1:6.

TOMÁŠ BERDYCH si stále udržoval pozici ve
světové desítce, k 25. červenci si zlepšil své žebříčkové maximum Lukáš Rosol, byl na 66. místě. Jaké bylo pořadí Čechů na ATP? 8. Berdych
2470, 56. Štěpánek 883, 66. Rosol 728, 128. Pospíšil 440, 148. Minář I. 361, 151. Hájek 352, 224.
Hernych 229, 233. Lojda.
DVĚ PROSTĚJOVSKÉ DVOJICE startovaly na
mistrovství republiky žákyň v beachvolejbalu. Mladé zástupkyně oddílu VK Modřanská se
v Praze na Strahově herně ani výsledkově neztratily, přitom však v konkurenci třiadvaceti
týmů nedosáhly na nejvyšší příčky. Duo Kateřina Mlčáková, Adriana Přibylová skončilo na
devátém místě a pár Viktorie Gogová, Lucie
Macková obsadil sedmnáctou pozici. Šampionát trval čtyři dny a podstatné bylo, že všechny účastnice sehrály spoustu náročných utkání.

TOMÁŠ BERDYCH A PETRA KVITOVÁ také létají s NetJets Europe, podle smlouvy mohou mít
k dispozici soukromé letouny dle vlastního výběru. Oba se stali zákazníky společnosti NetJets
Europe a mají přístup ke globální flotile osmi set
letounů, sahající od malých až po dálková letadla. „Jen za první pololetí letošního roku jsem
hrála na turnajích v asi patnácti různých destinacích po celém světě. Můj tým a já potřebujeme spolehlivého partnera,“ dodala tenistka.
NetJets Europe působí v České republice od
roku 2004. Letecká společnost má v současné době více než 30 tuzemských klientů. Létá
pro 1500 zákazníků na více než pět tisíc letišť po
celém světě.

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM HANY WICHTERLOVÉ se uskutečnilo už podesáté na přelomu
července a srpna v prostějovských Smetanových sadech. Svá díla zde vytvářeli Lidia Rosiňska z Polska, Ugo Antinori z Itálie, Tomáš Kůs
z České republiky a Emil Adamec z ČR a Hong
Kongu. Městu přibyly po skončení sympozia do
sbírky nové artefakty v podobě skulptur s názvem Jádra, Manželé, Natura a Dvojitý drak. Ital
Ugo Antinori pro Prostějov vytvořil z javorového
dřeva sochu Manželé, socha Natura Polky Lidie Rosiňské je z kmene akátu, který byl letos
na sympoziu použit poprvé. Češi Emil Adamec

a Tomáš Kůs svůj původní záměr během sympozia změnili. Emil Adamec, který žije v Hongkongu, vytvořil místo původních dvou draků
jednoho monumentálního o výšce více než pět
metrů a Tomáš Kůs rozšířil svůj původní záměr
s názvem Jádro, který měl vertikální polohu do
členitější kompozice s názvem Jádra, která je
v poloze horizontální. „Zatím nedokážeme přesně říct, kde budou díla umístěna, ale hledáme
pro ně vhodnou lokaci,“ uvedla místostarostka
a ředitelka sympozia Ivana Hemerková. Mezi
obdivovateli soch byla i drobná stará dáma,
Ludmila Wichterlová, manželka vynálezce kontaktních čoček, švagrová Hany Wichterlové, po
které nese sympozium jméno.

JIŘÍ NOVÁK se stal trenérem Roberta Rumlera, trenérský tým TK AGROFERT Prostějov získal
velkou posilu, do trenérského procesu se naplno zapojil bývalý pátý hráč světa a lídr daviscupového týmu Jiří Novák. „Máme z jeho rozhodnutí velkou radost, Jirkovy zkušenosti z turnajového okruhu jsou velmi cenné a pevně
věřím, že našim talentovaným tenistům hodně
pomůže,“ konstatoval šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek.

PROSTĚJOV KRALOVAL na dalším turnaji Nike
Junior Tour, starší žactvo bojovalo o další body
v areálu TK Slavia v Plzni na Borech. Ve velice dobré formě se představili reprezentanti TK
AGROFERT Prostějov, double vybojovali Petra
Melounová a Petr Hájek. Úvodu turnaje nepřálo počasí, chlad tenisu nesvědčí, dešťové přeháňky dělaly vrásky na čele turnajového šéfa
Františka Steinera. Bez ztráty setu, zcela suverénně postoupil do boje o prvenství hráč TK
AGROFERT Prostějov Hájek. Ten zvládl finále
s klubovým kolegou Pobořilem skvěle. Hájek
s Pobořilem zcela suverénně ovládli čtyřhru,
neztratili ani set, svým pojetím nedali soupeřům
šanci. Dvouhru děvčat vyhrála Petra Melounová, potvrdila roli favoritky, Juřicová z Valašského Meziříčí byla přece jen více nervózní. Rozvaha a zkušenost – snad i trochu štěstí – rozhodly
o výhře páru Haldinová – Melounová, ve finále
přehrály pár Kozerovská, Nováčková.
RADKU ŠTĚPÁNKOVI se ve dvaatřiceti letech
povedl parádní kousek, jako nenasazený hráč
zvítězil na turnaji kategorie ATP World Tour 500
ve Washingtonu, když ve finále porazil sedmého hráče světa, prvního nasazeného Gaela Monfilse (Fr.) 6:4, 6:4 a připsal si pátý, podle
vlastních slov – dosud nejcennější titul. Ve Washingtonu Štěpánek titulem navázal na svého
trenéra a bývalého druhého hráče světa Petra Kordu, který v americké metropoli vyhrál
před devatenácti lety. Navíc se Štěpánek stal
v dvaatřiceti letech nejstarším vítězem turnaje
po slavném Američanovi Jimmym Connorsovi, jenž zde v roce 1988 triumfoval jako pětatřicetiletý. „Tenhle titul věnuji mamince, která má
v úterý narozeniny. Mami, všechno nejlepší!“
řekl Štěpánek při slavnostním vyhlášení s broušenou trofejí v rukou. „Je skvělé držet tuhle
trofej, ale musím poblahopřát i Gaelovi, který
hrál výborně, a bylo náročné ho porazit. Díky
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i fanouškům za podporu, kterou jsem měl celý
týden,“ dodal. Za titul Štěpánek získal 264.000
dolarů a 500 bodů, díky kterým se v žebříčku
ATP posunul z 54. místa na 27. příčku. Jak Radek šel za titulem ve Washingtonu? 1. kolo: Petzschner (Něm.) 6:7, 6:4, 6:0, 2. kolo: Odesnik (USA)
6:1, 6:1, 3. kolo: Nieminen (Fin) 6:4, 3:6, 6:2, čtvrtfinále: Verdasco (Šp.) 6:4, 6:4, semifinále: Young
(USA) 6:3, 6:3 a ve finále – Monfils (Ft.) 6:4, 6:4.

TEREZA SMITKOVÁ (1994), loňská vítězka Pardubické juniorky, dosáhla svého zatím největšího úspěchu na turnaji žen. V polské Ilawě, na
turnaji s dotací 10 tis. USD se z kvalifikace probojovala až do finále dvouhry a spolu s Němkou
Dishkovou do semifinále čtyřhry. Jak procházela Tereza turnajem? V prvním kvalifikace porazila krajanku Hančarovou 6:2, 6:2, ve druhém
deblovou partnerku Dishkovou 6:0, 6:0, ve třetím stejným poměrem Polku Kozelovou. V hlavní soutěži napřed přehrála Polku Kozubovou
6:2, 6:1, ve druhém Češku Malíkovou 6:2, 6:4, ve
čtvrtfinále třetí nasazenou Boreckou 6:2, 5:7, 7:5,
v semifinále porazila Litevku Lileikiteovou 6:3,
6:4 a ve finále podlehla druhé nasazené Norce
Eikeriové 3:6, 2:6. Ve čtyřhře v semifinále podlehl náš pár dvojici Huynh Phuong Dai (Vietnam),
Kiszczynská (Pol.) 2:6, 0:6.

ÚSPĚŠNÝ TÝDEN zaznamenaly sestry Pantůčkovy. Mladší Magdaléna (1999) zvítězila ve
dvouhře na turnaji Tennis Europe do 12 let Zlín
Cup 2011, starší Gabriela (1995) se probojovala
do finále dvouhry na turnaji ITF18, ve slovinské
Domžale – 16th Slovenian Open 2011. Magdaléna vyhrála v prvním kole nad Bakaideovou
z Litvy 6:3, 7:5, ve druhém nad Bulharkou Hamazaovou 6:1, 6:1, ve třetím kole vyhrála nad Ukrajinkou Dankanychovou 6:0, 6:1, ve čtvrtfinále
vyřadila Polku Kunczerovou 3:6, 6:2, 6:1, v semifinále Izraelku Vulfovou 2:6, 7:5, 6:1 a ve finále krajanku Kudelovou 6:1, 6:2. A jak se dařilo Gabriele na 16th Slovenian Open 2011? 1. kolo: Maruškovová (Rus.) 6:1, 6:2, 2. kolo: Fabianová (Maď.)
6:0, 6:0, 3. kolo: Deličová (Chor.) 6:0, 6:1, čtvrtfinále: Zagoracová (Slovin.) 6:1, 6:1, semifinále:
Staniková (SVK) 6:4, 6:0. Ve finále Gabriela podlehla Rusce Silichové 4:6, 3:6.
TRIO VONDROUŠOVÁ, SLOVÁKOVÁ A PROCHÁZKOVÁ skončilo na stříbrném stupni. Evropský šampionát družstev dvanáctiletých se
stává rok od roku zajímavější, je o něj na starém kontinentu stále větší zájem. Mezi tradiční
účastníky i organizátory patří Česká republika,
tým ve složení Vondroušová (I. ČLTK), Slováková a Tereza Procházková (obě TK AGROFERT)
se probojovaly až do boje o zlato, když předtím suverénně vyhrály rakovnickou skupinu.
Český celek dívek, vedený Tomášem Jandou,
měl sílu ve své vyrovnanosti, Slováková ztratila
pouze dvě dvouhry – se Španělkou GuerreroAlvarezovou a ve finále s Graciunovou, Vondroušová, jako týmová jednička nestačila až ve
finále na rumunskou naději Roscaovou. Pokud
dostala příležitost, tak nezklamala ani T. Procházková. Rumunky vyhrály zaslouženě. Bronz si
z Francie odvezly Španělky, které ho ubránily
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v souboji s Ruskami. Chlapci z rakovnické skupiny nepostoupili, v play-off o postup podlehli Rusku 1:2.

S OLDŘICHEM MACHAČEM, s jedním z nejlepších obránců naší hokejové historie, se
v první polovině srpna rozloučila v prostějovské
obřadní síni nejen hokejová veřejnost. Zemřel
ve věku 65 let. Ve smuteční síni stály hokejové legendy a někdejší Machačovi spoluhráči,
nechyběl například Jiří Holeček, František Pospíšil, Vladimír Martinec nebo Josef Augusta.
Důrazný bek, proslulý svými bodyčeky, se narodil v Prostějově, kde začal s hokejem. Později přešel do Brna a tam strávil většinu kariéry.
V reprezentaci vytvořil legendární dvojici s Františkem Pospíšilem. Z mistrovství světa měl zlaté
medaile z let 1972, 1976 a 1977, na olympijských
hrách pomohl vybojovat dvě stříbra a bronz.
Za československou reprezentaci odehrál Machač 293 mezistátních utkání, více jich má na
kontě jen Jiří Holík. V listopadu 2008 byl uveden
do Síně slávy českého hokeje, již o devět let
dříve se stal členem Síně slávy Mezinárodní
hokejové federace. „Oldřich Machač byl prostě pojem - v Prostějově, v České republice
i v hokejovém světě. Měl jsem tu čest se s ním
vloni setkat při jedné sportovní akci. Byl to vynikající člověk. Naše město bude na něho vždycky hrdé,“ vzpomínal na slavného rodáka starosta Prostějova Miroslav Pišťák. Miroslav Černošek
stál více než deset let v hokejové brance, chytal dorosteneckou ligu a mezi jeho spoluhráči byl i Oldřich Machač. „Od začátku bylo jasné, že z něj bude velký hokejista, byl z nás jasně
nejlepší a byla to jen otázka času, kdy vstoupí do velkého hokeje,“ připomínal si hokejového kamaráda Miroslav Černošek. Český hokej
přišel o další velkou legendu.

MARTINA KUBIČÍKOVÁ si za vítězství ve dvouhře na turnaji v Innsbrucku s dotací 10 tis. USD
připsala dvanáct bodů do žebříčku WTA. V prvním kole porazila krajanku Tůmovou 6:3, 7:5, ve
druhém Slovinku Rebersakovou 7:6(6), 6:4, ve
čtvrtfinále Rakušanku Toljanovou 6:3, 6:3 a v semifinále Italku Sussarellovou 6:3, 6:3. Finále mělo
dokonalý scénář, utkaly se první nasazená
Zuzana Zálabská s druhou nasazenou Kubičíkovou, duel byl hodně vyrovnaný – Kubičíková
vyhrála těsně 6:7(5), 7:5, 7:5.

TAKÉ

MICHAL KONEČNÝ byl úspěšný
v Innsbrucku, na turnaji s dotací 10 tis. USD byl
v semifinále dvouhry a ve finále čtyřhry. V semifinále dvouhry nestačil druhý nasazený
Konečný na turnajovou sedmičku Itala Bellottiho a podlehl mu 1:6, 5:7. Předtím porazil Angličana Blakeho 7:5, 6:1, Rakušana Eibla 6:2, 6:1
ve čtvrtfinále Francouze Laurenta 6:4, 6:2. Ve
čtyřhře hrál Konečný s Řekem Gemouchidisem, byli první nasazení, ve čtvrtfinále porazili rakouský pár Eibl, Schretter 6:2, 3:6, 10:5, v semifinále Italy Bellu a Laga 6:4, 6:2 a ve finále
podlehli chorvatsko-rakouskému páru Pavič,
Weissborn 6:7(3), 4:6.
DUŠAN LOJDA VYHRÁL turnaj v polské Bydhošti, prize money byly 15 tis. USD a za vítězství

bylo 27 bodů do žebříčku ATP. Lojda prošel turnajem více než hladce, všichni jeho soupeři
byli Poláci – 1. kolo: Lipka 6:0, 6:0, 2. kolo: Sawicki 6:2, 6:0, ve čtvrtfinále Godlewski nenastoupil, semifinále: Gawron 7:6(4), 6:4, finále: Gamomski 6:0, 6:3. I tímto titulem Lojda potvrdil
vzrůstající formu.

TK AGROFERT OVLÁDL 84. PARDUBICKOU
JUNIORKU, Adam Pavlásek vyhrál dvouhru
a spolu s Hadravou (Slavia Orlová) i čtyřhru. Marek Jaloviec byl v semifinále dvouhry,
Tomáš Prokop ve čtvrtfinále dvouhry a ve finále čtyřhry. Barbora Krejčíková byla v semifinále dvouhry a měla mečboly s pozdější vítězkou
Malečkovou. Titul si ale z Pardubic odvezla,
spolu s Dvořákovou (TK Sparta Praha) vyhrála čtyřhru. Adam Pavlásek potvrdil roli největšího favorita, finálový duel pro prvního nasazeného Pavláska nezačal vůbec dobře. Jeho
brněnský soupeř Václav Šafránek uhrál hladce první sadu a ve druhé za stavu 5:3 podával na vítězství v zápase i turnaji. Šafránek však
nevyužil vypracované mečboly a to Pavlásek
potrestal. Druhou sadu rodák z Bílovce vyhrál
7:5 a ve třetí pak už svému soupeři povolil jediný game. „Venca na mě nastoupil ve velkém
tempu. Všechno mu tam padalo a jen jsem čekal, kdy mu to přestane chodit do kurtu. Po mečbolu začal odpadávat a ve třetím setu odpadl úplně,“ popsal finále Adam Pavlásek, devětadvacátý hráč světového juniorského žebříčku. Trenér Pavláska Jaroslav Navrátil s úvodem
finálového duelu moc spokojený nebyl. Prostějovský tenis má tak po dvou letech opět vítěze, v roce 2009 na Pardubické juniorce
triumfoval Jiří Veselý. Jaké byly výsledky Pardubické juniorky? Junioři, dvouhra: Pavlásek (TK
AGROFERT Prostějov) – Šafránek (TC Brno) 3:6,
7:5, 6:1. Čtyřhra, Hadrava, Pavlásek (Slavia Orlová, TK AGROFERT Prostějov) – Kobza, Prokop
(MJ-Tenis, TK AGROFERT Prostějov) 6:4, 6:4. Juniorky, dvouhra: Malečková (I. ČLTK Praha) –
Fabíková (MJ-Tenis) 4:6, 6:4, 6:3. Čtyřhra: Dvořáková, Krejčíková (TK Sparta Praha, TK AGROFERT Prostějov) – Malečková, Závodská (I. ČLTK
Praha, TK NERIDÉ) 6:2, 6:4.

KVITOVÁ SE STALA SVĚTOVOU ŠESTKOU!
Přestože se Petře Kvitové se v Torontu, na prvním
turnaji po vítězství ve Wimbledonu, příliš nedařilo, přesto se v žebříčku WTA k 15. srpnu poprvé
v kariéře posunula na 6. místo WTA, s minimální ztrátou na pátou Na Li. Na 29. pozici se dostala Lucie Šafářová. Petra Kvitová sice na turnaji v Torontu vypadla ve třetím kole s Němkou
Petkovičovou, ale vzhledem k tomu, že před rokem touto dobou nic neuhrála, připsala si 124
bodů. K vylepšení pozice na nové maximum jí
pomohlo také zaváhání Rusky Marie Šarapovové, která ztratila téměř pět set bodů.

STAROSTA MĚSTA PROSTĚJOV MIROSLAV
PIŠŤÁK obdržel děkovný dopis hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka, ve kterém se
psalo: „Vážený pane starosto, dovolte mi, abych
Vám, jako představiteli hostitelského města,
poděkoval za Vaši podporu při přípravě,

organizaci a vlastní realizaci v historii dosud
největší olympiády dětí a mládeže. Vynaložené úsilí bylo v největší míře zhodnoceno a pro
účastníky byly vytvořeny vynikající podmínky, které se promítly do nádherné atmosféry.
Z ohlasů od jednotlivých krajských výprav lze vyvodit, že jsme jako hostitelé obstáli. Rovněž mi
dovolte tlumočit Vám poděkování představitelů Českého olympijského výboru, kteří vyjádřili velkou spokojenost se společenskou, organizační, sportovní i kulturní úrovní této akce. Ještě
jednou děkuji za výbornou spolupráci a za sportovního ducha, jenž na necelý týden naplnil
vybraná sportoviště našeho kraje, a věřím, že
nadále budete jako příznivec sportu a jeho
hodnot tento jedinečný projekt propagovat
a podporovat,“ napsal hejtman Olomouckého
kraje. Na organizaci Olympiády dětí a mládeže České republiky se významnou měrou podílela marketingová agentura TK PLUS a rozhodně byla považována za nejlepší v historii dětských olympiád v ČR.

ČERNOŠKOVA FILOZOFIE POKRAČUJE, mistrovství české republiky družstev staršího žactva
a opět se vše odvíjelo jakoby podle stejného
scénáře, opět mělo finále stejné obsazení, do
závěrečného duelu se dostaly týmy TK AGROFERT Prostějov a pražská Sparta. Znovu si připomeňme, že na obou stranách finálového duelu
stála Černoškova klubová filozofie, která je dvacet let prosazovaná na Hané a už druhou sezonu přináší dokonalé výsledky i sparťanským
mládežnickým týmům ve Stromovce. Hrálo se
v Rakovníku, v areálu Cafex. Ve čtvrtfinále porazil TK AGROFERT Prostějov Severočeskou tenisovou zcela přesvědčivě 7:0, poražení získali
jeden jediný set, TK DEZA Valašské Meziříčí
Lokomotivu Plzeň 6:0, TK Sparta Praha přehrála TK NERIDÉ 8:1 a I. ČLTK Praha těsně TK SK Zlín
5:4. Stejným výsledky 7:2 skončily zápasy, které
rozhodly o finalistech – TK AGROFERT Prostějov
vyřadil ze hry o zlaté medaile starší žactvo
I. ČLTK a TK Sparta Praha nepustil dál tým TK
DEZA Valašské Meziříčí. Ve finále vyhrál TK AGROFERT nad Spartou Praha 5:3. Dominik Starý
nastoupil k finále ne úplně zdravý, na prostějovském MS do 14 let musel odstoupit kvůli zranění břišního svalu, sestava se ale jeho účastí ve
finále mistrovství republiky posunula a byli to
starší žáci Pobořil, Hájek, Orlita a v deblu s Pobořilem také Starý, kteří rozhodli o pěti mistrovských bodech. Velice kvalitní výkony odvedla
ve finálové skupině SYNOTTIP Tour o rok mladší Tereza Kolářová (1998), která tak potvrdila,
že její nedávné vítězství na šampionátu jednotlivců nebylo náhodné. Jak skončilo finále?
TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:3,
Starý – Krstev 3:6, 2:6, Pobořil – Hrubý 6:4, 6:0,
Bencicová – Komardinová 6:0, 2:6, 6:7, Kolářová – Žovincová 6:7, 3:6, Hájek – Motl 6:2, 6:4,
Orlita – Rikl 6:1, 6:1, Starý, Pobořil – Krstev, Šimek
6:4, 6:4, Hájek, Orlita – Hrubý, Motl 6:3, 6:1.

CETKOVSKOU ZASTAVILA AŽ SVĚTOVÁ JEDNIČKA, Petra předvedla na turnaji WTA New
Haven Open at Yale s dotací 618 tis. USD životní výkon, až ve finále podlehla dánské světové
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jedničce Caroline Wozniacké ve dvou setech
4:6, 1:6. Dostala se z kvalifikace až do finále
a do žebříčku si připsala 340 bodů, 320 za finále, 20 bodů za postup z kvalifikace, navíc dostala šek na 55.000 dolarů. Až letos v červenci
si Petra Cetkovská zahrála poprvé v semifinále turnaje WTA, svou skvělou formu však v životní úspěch proměnila až v druhé polovině srpna
v silné konkurencí v New Havenu. Třebaže soutěž začala v kvalifikaci, vyšlápla si na 13. hráčku
světa Agnieszku Radwaňskou, světovou devítku
Bartoliovou i vítězku French Open Na Li a poprvé v kariéře postoupila do finále! „Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že postoupím do finále,
tak bych mu nevěřila,“ řekla Cetkovská. Sedm
zápasů musela Petra vyhrát, aby měla šanci
bojovat ve finále se světovou jedničkou. V prvním kole kvalifikace porazila Američanku Hsu
Chieh-Yu 6:2, 6:0, ve druhém Angličanku Watsonovou 6:1, 6:1, ve třetím porazila naprosto jasně Španělku Suarez-Navarovou 6:2, 6:0. Postoupila do hlavní soutěže – v prvním kole přehrála
Japonku Moritaovou 6:2, 6:2, ve druhém porazila Polku A. Radwanskou 6:4, 5:7, 6:3. Ve čtvrtfinále si Petra poradila s Bartoliovou 7:5, 7:5 a pak
v semifinále s Čínankou Li Na 6:2, 5:7, 7:6.

TEPRVE ŠESTNÁCTILETÁ DIANA ŠUMOVÁ si
zahrála poprvé ve finále ženského turnaje, na
podniku ITF s dotací 10 tisíc USD v rakouském
Portschachu, ale v boji o titul nestačila na ještě o deset měsíců mladší Rusku Victorii Kanovou, které podlehla 6:4 2:6 3:6. Martina Kubičíková (1991) se probojovala do semifinále dvouhry. Šumová si připsala do žebříčku osm bodů,
Kubičíková šest. V prvním kole vyhrála první
nasazená Kubičíková nad Italkou Bertoiaovou
6:3, 6:4, Šumová měla za soupeřku také Italku
Parmigianiovou 7:6(0), 6:7(5), 6:4. Ve druhém
kole Kubičíková vyřadila Maďarku Argyelanovu 3:6, 7:6(3), 4:1 skreč., Šumová porazila Švédku Melanderovou 6:2, 6:3. Ve čtvrtfinále vyřadila
Kubičíková krajanku Vaňkovou 7:5, 6:4 a Šumová Italku Fusinatovou 6:4, 6:3. V semifinále dala
turnajovou stopku Kubičíkové pozdější turnajová šampionka Kanová 6:2, 6:0, Šumová přehrála Rakušanku Seppovou. Ve finále vyhrála
Diana Šumová první set 6:4, další dva už patřily
talentované Rusce 6:2, 6:3.
CETKOVSKÁ SE DOSTALA opět na nové žebříčkové maximum, ke konci srpna už byla na
32. místě na světě! Jako juniorka byla pátou nejlepší dívkou světa, mezi ženami se na té nejvyšší úrovni dlouho nedokázala prosadit, musela
překovávat i zdravotní problémy, z posledních
velkých úspěchů je třeba připomenout osmifinále z French Open 2008. Na okruhu ITF získala už 21 titulů, na turnajích WTA se však až letos
v červenci dostala poprvé do semifinále v Palermu, kde podlehla Španělce Medině Garriguesové. Životního úspěchu dosáhla v New
Havenu, kde prošla kvalifikací a přes tři hráčky
Top 13 – Polku Radwaňskou, Francouzku Bartoliovou, Číňanku Na Li a poprvé v životě dostala do finále!

EVA RUTAROVÁ (1995), svěřenkyně trenéra Antonína Pánka, kralovala na turnaji dorostenek
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kategorie A do 18 let v Mělníku ve dvouhře
i čtyřhře. Ve druhém kole vyřadila klubovou
spoluhráčku Karolínu Muchovou 6:4, 6:1, ve třetím kole Dagmar Janischovou (TK Precolor Plus
Přerov) 6:2, 6:1, ve čtvrtfinále Terezu Janatovou
(Tenis Nová Paka) 6:0, 6:2, v semifinále Nikolu
Schweinerovou (TK Slavia Plzeň) 6:3, 6:0 a ve
finále jasně Michaelu Maříkovou (TK NERIDÉ)
6:1, 6:1. Ve čtyřhře spolu se Schweinerovou porazily v semifinále pár Bursová, Janatová (Tenis
Klánovice, Tenis Nová Paka) 6:3, 6:3 a ve finále Evu Plevovou (Severočeská tenisová) a Kateřinu Klocovou (LTC Beroun) 6:4, 6:2. Eva Rutarová prošla turnajem zcela jasně, ve dvouhře,
ani ve čtyřhře s Nikolou Schweinerovou neztratila ani set!

PROSTĚJOV ZÍSKAL NA MISTROVSTVÍ ČR
staršího žactva šest medailí, žáci hráli o tituly ve Frýdlantu nad Ostravicí, dívky v Jablonci nad Nisou. Medailí mohlo být ještě víc - pro
zranění nestartovali ve dvouhře velcí favorité Dominik Starý a Miroslav Chyba, ten navíc
vzdal soutěž ve čtyřhře ve čtvrtfinále. Přesto Petr
Hájek a Jan Pobořil vyhráli titul ve čtyřhře, ve
finále přehráli pár Hrubý (Severočeská tenisová),
Šimek (Sparta Praha), Pobořil se probojoval do
semifinále dvouhry, dál ho nepustil Orlita (TK
SK Zlín). Velkým úspěchem skončilo mistrovství
republiky pro Terezu Kolářovou (1998), která
byla o rok mladší a přesto vyhrála dvouhru!
„Myslela jsem, že bych mohla vybojovat medaili.
O zlatu se mi nesnilo. Je to můj největší úspěch.
Nejtěžší střetnutí na vítězné cestě? Určitě semifinále s Kolodziejovou. Jsem šťastná, spokojená,“
znělo z úst třináctileté republikové šampiónky
po převzetí zlaté medaile a poháru. Ve finále porazila Kohoutovou (I. ČLTK Praha), opravdu vynikající úspěch! Stejně mladá Denisa
Cíchová byla ve finále čtyřhry, hrála s Brožovou
(TK NERIDÉ), Anna Slováková (1999!) se s Vondroušovou (I. ČLTK Praha) probojovala do semifinále čtyřhry.

TOMÁŠE BERDYCHA VYŘADILO V CINCINNATI až bolavé rameno, předtím na turnaji WESTERN-SOUTHERN Open s dotací 2.592.000
USD předvedl vynikající výkon, ve čtvrtfinále porazil Švýcara Federera 6:2, 7:6(3) a v semifinále dvouhry proti Novaku Djokovičovi musel po
prvním setu vzdát právě pro bolesti ramene.
V prvním kole měl volno, ve druhém přehrál
Argentince Monaca 7:6(2), 6:0, ve třetím Španěla Almagra 6:2, 6:2 a získal 360 bodů do žebříčku ATP. První set s Djokovičem Tomáš prohrál
5:7, ale předtím za stavu 5:4 podával na vítězství v setu. „Až na problém s ramenem, který
mám, jsem se cítil dobře. Myslím, že kdybych byl
zdravý, měl jsem dobrou šanci Djokoviče porazit. I když by to bylo hodně těžké,“ řekl Berdych.

PRVNÍ TITUL VE DVOUHŘE získal Michal
Konečný na turnaji kategorie Futures v rakouském Welsu. Turnaj měl dotaci 10 tis. USD, Konečný získal 18 bodů do žebříčku ATP. V prvním
kole porazil druhý nasazený Konečný Francouze Laurenta 6:3, 6:0, ve druhém krajana Hrabce
6:3, 6:2, ve čtvrtfinále Rakušana Langa 6:3, 6:1,

v semifinále jeho krajana Weissborna 3:6, 6:3,
6:2 a konečně ve finále Španěla Babate-Bretose, nasazenou trojku 5:7, 6:4, 7:6(4). Ve čtyřhře
hrál s Vögelim, byli první nasazení, ve čtvrtfinále vyřadili domácí pár Ahne, Aibl 6:2, 6:0, do semifinále už nenastoupili, Konečný dal zákonitě
přednost finálovému zápasu ve dvouhře. Vítězství ve Welsu přineslo Konečnému postup na
509. místo ATP.

JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL Canadian Open Junior
Championships v Repentigny, turnaj ITF do 18
let, kat. 1., je už tradiční generálkou na juniorský US Open. Adam Pavlásek prohrál ve čtvrtfinále, porazil ale vítěze Wimbledonu Mitchella Kruegera a ve druhém kole finalistu Australian Open, Luka Savilleho. V prvním kole měl
Veselý, jako nasazená jednička, volno a Pavlásek přehrál domácího juniora Romana Trkulju 6:3, 6:1, ve druhém kole Veselý vyřadil Slováka Patrika Fabiana 7:6(0), 6:1, Adam Pavlásek
porazil Australana Savilleho, druhého nasazeného, 6:3, 6:1. Ve třetím kole Jiří Veselý porazil
Korejce Jae Hwan Kima 6:2, 6:3, Pavlásek pokračoval v dobrých výkonech a vyřadil Američana Kruegera 6:2, 2:6, 6:1. Ve čtvrtfinále
Pavlásek skončil, nestačil na Brita Olivera Goldinga 2:6, 5:7, Veselý šel dál a vyřadil Brita George Morgana 6:2, 6:1. V semifinále Veselý
přešel přes Juliena Cagninu 6:2, 6:3 a konečně
ve finále porazil Veselý čtvrtého nasazeného
Slováka Filipa Horanského 6:4, 7:5.
BARBORA KREJČÍKOVÁ (1995) se z kvalifikace dostala až do finále dvouhry v chorvatském
Osijeku. Barbora neustále dokazuje, že patří k velkým nadějím českého tenisu, na turnaji
žen ITF s dotací 10.000 USD se z kvalifikace proobjovala do finále ve dvouhře a navíc s Anetou Dvořákovou vyhrály čtyřhru! V chorvatském
Osijeku, kromě porážky ve finále dvouhry, neztratila set. Barbora nemá ještě šestnáct, je narozena v prosinci… V kvalifikaci v prvním kole
porazila Srbku Isidoru Radojkovičovou 6:4, 6:1,
ve druhém Maďarku Lucu Pumpovou 6:2, 6:0,
ve třetím její krajanku Agnes Buktovou 6:3, 6:2.
Tři vítězství otevřely Barboře Krejčíkové dveře do
hlavní soutěže – v ní napřed přehrála sedmou
nasazenou Slovinku Polonu Rebersakovou 6:2,
6:0, ve druhém kole Chorvatku Karlu Popovičovou 6:3, 6:3, ve čtvrtfinále vyřadila druhou nasazenou Chorvatku Silvii Njiričovou 6:1, 6:3. Sedmý
zápas ve dvouhře v jednom týdnu, to bylo semifinále proti Bulharce Julii Stamatovovou 6:1,
6:2. Ve finále Barbora Krejčíková ještě vyhrála
první set s Petrou Suničovou z Chorvatska 6:4,
další pak už prohrála 0:6, 2:6. Ve čtyřhře Krejčíková s Dvořákovou v prvním kole vyřadily maďarskou dvojici Buktaovou, Kapitanyovou 6:0,
6:1, ve čtvrtfinále česko-polský pár Tůmová,
Domagalaová 6:0, 6:2, v semifinále dánskoslovinskou dvojici Ejdesgaardovou a Prislanovou 7:6(6), 7:5 a konečně ve finále završily vítěznou deblovou cestu v chorvatském Osijeku
proti ukrajinsko-ruské dvojici Bogoliyová, Tarasovová 7:5, 6:2. Osm zápasů ve dvouhře a čtyři ve čtyřhře, to byla pro Krejčíkovou opravdu
velká porce.

GABRIELA KNUTSONOVÁ (1997) byla nejlepší v Českých Budějovicích, vyhrála tam zcela
přesvědčivě turnaj starších žákyň, kategorie
A, který organizoval místní klub LTC TONSTAVSERVICE. Vítězstvím ve dvouhře – potvrdila
Gabriela příslušnost k absolutní špičce v ČR
ve svém ročníku. V prvním kole měla Knutsonová volno, ve druhém porazila Beatu Kotlárovou (SK Vitality Slezsko) 6:4, 6:3, ve třetím klubovou kamarádku, o rok mladší Denisu Cíchovou 6:2, 6:0, ve čtvrtfinále přehrála Dominiku
Haldinovou (TK Precolor Plus Přerov) 1:6, 6:3, 6:1,
v semifinále opět hráčku z přerovského TK Precolor Plus Sabinu Sigmundovou hladce 6:0, 6:1
a konečně ve finále nedala Gabriela Knutsonová šanci Barboře Miklové (TK SK Zlín) 6:0, 6:2.
PETR DOKOUPIL, křídelník Prostějovských Orlů
odešel na hostování do Opavy. Už v minulé sezóně nastupoval za Orly minimálně, v průměru odehrál necelých deset minut na utkání a to
určitě neodpovídalo jeho představám. „Pokud
by to takhle mělo zůstat dlouhodobě, uvažoval
bych o přesunu do jiného, méně ambiciózního
klubu, kde bych dostal větší minutáž.Zkusit mnohem významnější roli v týmu a nést velkou odpovědnost mě láká, sám jsem zvědavý, jak bych to
zvládl,“ říkal Dokoupil před zahájením basketbalové sezony. Klubový odchovanec odchází na rok do týmu nejvyšší soutěže, kde by měl
dostat více prostoru. „Předpokládám, že bude
mít k dispozici v každém zápase dostatečný počet minut, vyhraje se a vrátí se zpět,“ konstatoval
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
PROSTĚJOVSKÁ RADNICE otevřela vyhlídku
z věže, byl o ni velký zájem. Prostějov od jara
opravoval svou secesní radniční věž z roku 1914,
a ta se poprvé otevřela veřejnosti. Nabízí vyhlídku se čtyřmi dalekohledy, pohled na unikátní
věžní hodinový stroj či několik expozic. Opravy
secesní věže zahájilo město Prostějov v letošním roce na jaře a náklady byly přes šest milionů korun. Rekonstrukce zahrnula vybudování
nového schodiště a posílení stropů. „Oprav se
dočkal i hodinový stroj, pohon a rozvod pohybu
orloje ve spodní části pod číselníky a dále také
cimbály bití a propojení bicího mechanismu,“
uvedl místostarosta Prostějova Jiří Pospíšil. Zdejší hodinový stroj a orloj jsou unikátem, jedním
z pouhých čtyř tohoto druhu v zemi. Do sedmi pater radniční věže se jde po točitých schodech. Když je dobrá viditelnost, dají se spatřit
třeba Hostýnské vrchy nebo Jeseníky, součástí prohlídky je i krátký videodokument. Secesní
prostějovská radnice byla dokončena v květnu
roku 1914, projektoval ji známý architekt Karel
Hugo Kepka a stavěli ji Rudolf Konečný a Josef
Nedělník. Hlavní vnitřní vyhlídka je v devátém
nadzemí ve výšce šestačtyřicet metrů.
ZA ÚČASTI OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE Z NAGANA Jaromíra Jágra a dalších významných
osobností proběhlo exhibiční utkání hokejových hvězd pod názvem JÁGR TENIS CUP 2011,
které se odehrálo v druhé polovině srpna v areálu TK Sparta Praha ve Stromovce. V průběhu dne premiér Petr Nečas spolu s Jaromírem
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Jágrem předali šek v hodnotě 50.000 korun
Radimovi Urbánkovi, který se úspěšně zotavuje z těžkého zranění. „Radimův stav se výrazně
zlepšil, rehabilituje a snažíme se mu pomáhat.
A všichni si moc přejeme, aby se co nejdříve
vrátil do normálního života,“ konstatovala před
časem šéfka tenisových projektů prostějovského klubu Petra Píchalová-Langrová. Přejeme
Radimovi hodně síly.

NA TITUL NA US OPEN Jiří Veselý nedosáhl,
osmnáctiletý prostějovský tenista, který letos
ovládl Australian Open, v deštěm přerušeném
finále US Open podlehl 7:5, 3:6, 4:6 Britovi Oliveru Goldingovi. První nasazený Veselý se dostal
do finále bez ztráty setu, ve finále dobře začal,
rozhodující set pak v úvodu přerušila na pětačtyřicet minut dešťová přeháňka a následně
rozhodl jediný brejk při podání Veselého. Po vyhrané první sadě ztratil Veselý druhý set relativně rychle za třiatřicet minut. „Chtěl jsem americký Grand Slam, můj poslední turnaj mezi juniory,
vyhrát,“ řekl agentuře smutný Veselý, který ukončil své působení mezi juniory jako světová jednička. „Oliver udělal minimum chyb, hrál rychle
a padalo mu to do kurtu. Rozhodující asi bylo,
že jsem ve čtvrté hře druhé sady ztratil podání,
když jsem vedle 30:0,“ dodal. Veselý spolu s Goldingem hráli v kategorii juniorů podruhé v kariéře. Před čtyřmi lety se utkali v kategorii ITF žáků
v Příbrami a Jirka vyhrál. S Goldingem jinak
pravidelně hrávají čtyřhru a loni vyhráli mládežnickou olympiádu v Singapuru, letos spolu
prohráli ve finále Wimbledonu. „Teď mě čekají už jen mužské turnaje, především podniky Futures ITF. Mezi muži jsem někde kolem 560. místa žebříčku a chci se posunout dopředu,“ dodal Veselý. Neměl by však chybět na Australian Open, kde si letošním triumfem v juniorce
zajistil divokou kartu. Kdyby dotáhl finále na US
Open do vítězného konce, mohl letět příští rok
do New Yorku na poslední grandslamový turnaj
sezony i tam by dostal volnou kartu. Jediným
českým vítězem juniorky na US Open zůstává
Dušan Lojda, který ve Flushing Meadows triumfoval v roce 2006. Na US Open odvedl také velice kvalitní výkon Adam Pavlásek, probojoval
se do čtvrtfinále dvouhry. Jiří Veselý byl navíc
s Horanským v semifinále čtyřhry. Jak oba naši
postupovali? Veselý porazil v prvním kole Manafova z Ukrajiny 6:3, 6:1, Pavlásek přehrál finalistu Australian Open Luka Savilleho, druhého
nasazeného, 6:4, 7:5, v dalším kole vyřadil Veselý Američana Girona 6:1, 6:3, Pavlásek doslova
vyhnal z kurtu Chilana Lama 6:0, 6:0, ve třetím
kole nestačil na Veselého Srb Milojevič – 1:6, 2:6
a Pavlásek porazil Ram-Harela z Izraele 6:7(3),
6:3, 6:2. Ve čtvrtfinále Pavlásek skončil, prohrál
s Britem Morganem 6:7(3), 6:4, 6:4 a Veselý šel
dál přes Američana Halebiana 7:5, 6:2. V semifinále Veselý vyřadil Brita Edmunda 6:4 6:2
a ve finále prohrál s třináctým nasazeným Goldingem 7:5, 3:6, 4:6. Ve čtyřhře Veselý se Slovákem Horanským v prvním kole vyřadili americký pár Corinteli, Kwiatkowski 6:3, 6:2, ve druhém
kole se na dvorci potkali s Pavláskem, ten hrál
s Belgičanem Coppejansem – 6:4, 2:6, 10:8, ten
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výsledek byl opravdu hodně těsný. Ve čtvrtfinále přehráli bolivijsko-ekvádorský pár Dellien,
Hidalgo 6:4, 6:4 a v semifinále nestačili na
Němce Kerna a Lenze 3:6, 4:6.

NA MOSER CZECH JUNIOR OPEN se hrálo prostějovské finále. Ze sedmadvaceti zemí
se sjeli do Prahy junioři a juniorky, aby bojovali o body do světového žebříčku na turnaji
MOSER Czech Junior Open, ITF 18, kategorie
2. Do finále se probojovaly prostějovské hráčky – první nasazená Barbora Krejčíková (1995)
a Tereza Smitková (1994), nakonec zvítězila
o rok starší Smitková 6:3, 6:2. Pro šestnáctiletou
rodačku z Hradce Králové je to třetí a rozhodně nejcennější juniorský titul. Barbora Krejčíková se navíc spolu s Dvořákovou probojovala
do finále čtyřhry, v něm nestačily na Lotyšku
Ostapenkovou a Siniakovou, prohrály s nimi 6:2,
4:6, 8:10. Jak postupovaly prostějovské tenistky
do společného finále? V prvním kole měly obě
volný los, ve druhém Krejčíková porazila Slovinku
Cukovou 6:1, 3:6, 6:4 a Smitková Rumunku Simionovou 6:1, 6:2, ve třetím Krejčíková přehrála
krajanku Rutarovou 3:6, 7:5, 6:4 a Smitková Rusku Katsitadzeovou 6:4 6:2, ve čtvrtfinále byla
Krejčíková úspěšná se Švédkou Celikovou 6:3,
6:0 a Smitková si poradila se Slovenkou Stanikovou 6:3, 6:2. Semifinále přineslo výsledky Krejčíková – Komardinovová (Rusko) 6:0, 6:1 a Smitková – Bencicová (Švýcarsko) 6:1, 3:6, 6:2.
NEJMLADŠÍ NADĚJE prostějovského volejbalu se představily na celostátním turnaji v Karlových Varech, družstvo VK Prostějov ve složení M. Babicová, K. Dvořáčková, S. Kratochvílová
a M. Zapletalová vybojovalo bronzovou medaili v nejsledovanější kategorii – zelený volejbal.
Poslední turnaj ze série minivolejbalu v barvách
se uskutečnil v rámci mužského mistrovství Evropy v Karlových Varech.
PETRA KVITOVÁ BYLA ZE SVÉHO VÝKONU
na US Open hodně smutná, wimbledonská
vítězka nezopakovala loňské třetí kolo a rozloučila se hned po prvním zápase s Rumunkou Alexandrou Dulgheruovou. I když neobhájila body z loňska, vrátila se po US Open na
šesté místo světového žebříčku, hráčkám z čela
pořadí WTA totiž pomohl propad zraněné Belgičanky Kim Clijstersové, jež musela vzdát kvůli problémům s břišním svalem obhajobu titulu.
V novém žebříčku Clijstersová klesla ze třetího místa na deváté. Petra Kvitová návratem
na šestou příčku žebříčku WTA vyrovnala své
osobní maximum, které si vybojovala v polovině srpna. Hned za ní nově figurovala nečekaná newyorská šampionka Australanka Samantha Stosurová, dosavadní světová desítka.
Poražená finalistka Serena Williamsová z USA
poskočila z 27. místa na čtrnácté. Pozici jedničky stále s velkým náskokem držela dánská semifinalistka US Open Caroline Wozniacká, dalším
pořadím už ale poslední grandslamový turnaj
roku zamíchal. Dvojkou byla nově Ruska Maria
Šarapovová a trojkou Victoria Azarenková
z Běloruska.

TOMÁŠ BERDYCH byl stále devátý na žebříčku
ATP. Loni prohrál na US Open už v prvním kole,
letos ve třetím a stále mu patřilo deváté místo
na počítači ATP. Berdych si navzdory relativně
rychlému konci ve Flushing Meadows bodově
polepšil, loni v posledním Grand Slamu sezóny
vypadl už v prvním kole. Druhý český daviscupový reprezentant Radek Štěpánek zůstal před
baráží o účast ve Světové skupině v Rumunsku
pětadvacátý, další potenciální singlista daviscupového týmu Lukáš Rosol klesl o čtyři místa
na 69. příčku.

TRADIČNÍ PŘIVÍTÁNÍ volejbalového a basketbalového týmu na začátku sezony se konalo
v kongresovém centru hotelu Tennis Club v Prostějově. Úvodního slova se ujal starosta města Prostějov Miroslav Pišťák, který pozdravil
náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Kocourka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka
a mnoho dalších vzácných hostů, poděkoval
týmům za předchozí prezentaci města a popřál skvělou nadcházející sezónu. „Jsem rád,
že v dnešní uspěchané době elektronických
vymožeností jako jsou mobilní telefony a e-maily,
jsem dostal tradiční pozvání na již tradiční oběd
a mohu vám osobně poděkovat za reprezentaci nejen v Olomouckém kraji, ale i na mezinárodní úrovni a zároveň přeji, ať je příští sezóna
po sportovní stránce ta nejlepší,“ popřál týmům
náměstek Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík. Slavnostního přípitku se ujal spolumajitel prostějovské agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
„Chtěl bych především poděkovat za podporu Olomouckému kraji, městu Prostějov a všem
obchodním partnerům, kteří nám zachovávají
přízeň. Bez nich bychom tyto projekty nemohli
organizačně zajistit na tak vysoké úrovni. Popřál
bych týmům jen ty nejlepší výsledky a také zaplněné hlediště. Není pro sportovce lepší pocit,
než předvádět skvělé sportovní výkony v bouřlivé atmosféře,“ konstatoval Černošek.

CZECH COAL SUPERPOHÁR směřoval do Prostějova. Ačkový turnaj mladších žáků v Mostě
ovládli hráči TK AGROFERT Prostějov. Jan Lenoch (1999) a Evžen Holiš (2000) se utkali ve
finále dvouhry a společně zvítězili ve čtyřhře.
Jak postupovali do finále? Lenoch měl v prvním kole volno, ve druhém porazil Michala Nechanického (TK Chomutov) 6:0, 6:1, ve třetím
Matyáše Ježka (Sportklub Řevnice) 6:1, 6:0, ve
čtvrtfinále Martina Šafáře (I. ČLTK Praha) 6:7,
6:3, 6:1, v semifinále Ondřeje Vášu (TENIS-CENTRUM DTJ Hradec Králové) 6:2, 6:0 a ve finále
klubového kolegu Evžena Holiše 6:1, 6:1. Holiš
měl také v prvním kole volno, ve druhém jasně vyřadil Viktora Roškota (Severočeská tenisová) 6:0, 6:0, ve třetím Martina Trefného (I. ČLTK)
6:1, 7:6, ve čtvrtfinále pak Daniela Velka ze stejného klubu 6:3, 6:3 a v semifinále Jonáše Forejtka opět ze Štvanice. Ve finále čtyřhry Lenoch
a Holišem ve finále porazili Šafáře a Velka 6:4,
7:5.

V PROSTĚJOVĚ VLÁDLO babytenisové mládí TK AGROFERT. Pošesté bojovala nejlepší

družstva oblastí o kolekci medailí na Memoriálu
Zdeňka Kocmana – mistrovství republiky družstev v babytenisu. Na dvorcích TK AGROFERT
Prostějov dominovali domácí svěřenci Ivo Müllera, kteří loňské stříbro „přetavili“ víc než suverénně ve zlaté medaile. Ty pod reflektory AGROFERT Arény převzali Vítek, Hulíková, Vaculík,
Jurajda, Huňková, Bednařík a Pluhařová. Stříbro si z Hané odvezli reprezentanti TK NERIDÉ
a bronzové medaile členové výběru I. ČLTK
Praha. Pamětní medaili pak převzali z rukou
člena výkonného výboru ČTS Mojmíra Krupy
a člena Rady ČTS Josefa Vlka všichni účastníci
Memoriálu Zdeňka Kocmana. „Již před rokem,
kdy jsme prohráli ve finále, jsem si dal za cíl vrátit i v této kategorii titul do Prostějova. Měli jsme
nejkvalitnější a nejvyrovnanější tým, vyhráli jsme
zaslouženě,“ říkal s výrazem veliké spokojenosti
Ivo Müller. Jak postupovali prostějovští babytenisté za mistrovským titulem? V prvním kole jsme
porazili TK Strakonice 6:0, v semifinále TO TJ TESLA Pardubice a ve finále TK NERIDÉ 4:0. Připomínáme ještě výsledky finále: Vítek – Příhoda 6:1,
Huňková – Burian 6:1, Vaculík – Kratochvíl 6:2,
Jurajda – Šafářová 6:2.

GABRIELA PANTŮČKOVÁ se na turnaji ITF 18,
kat. 2 v Novém Sadu probojovala do semifinále dvouhry a získala 50 bodů do žebříčku ITF
18. V prvním kole porazila čtvrtou nasazenou
Rusku Kulichkovou 7:5, 6:1, ve druhém ji vzdala
Lotyška Gulbeová, ve čtvrtfinále vyřadila Rumunku Eneovou 1:6, 6:4, 6:3. V semifinále pak
nestačila na první nasazenou Srbku Jovanu
Jakšičovou 6:2, 6:1.

NIKOLA FRAŇKOVÁ se po zdravotních problémech úspěšně vrátila na okruh. V turecké
Antálii vyhrála turnaj s dotací 10 tisíc USD. V prvním kole jako nenasazená hráčka přehrála
domácí Dogruovou 6:1, 6:2, ve druhém byla
lepší než Rumunka Stomlegová a vyhrála 6:4,
6:4. Ve čtvrtfinále opět hrála s domácí tenistkou Eraydinovou 6:1, 6:1, v semifinále přehrála
Rumunku Bogdanovou 6:4, 6 a ve finále přehrála britskou tenistku Francescu Stephensovou
6:4, 6:3.
PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE, která je členem skupiny AGEL, otevřela novou dětskou kardiologickou ambulanci, která bude pečovat
o mladé sportovce. Nabízí spektrum vyšetření
k posouzení zdravotního stavu nejmenších pacientů a k odhalení případné vrozené srdeční
vady. „Vyšetření je vhodné pro děti, které provozují fyzicky náročný druh sportu jako je například hokej, fotbal, volejbal, basketbal, tenis, atletika, cyklistika nebo tanec a pro všechny děti,
které rády sportují a potřebují pomoci určit optimální zátěž a tepovou frekvenci při sportu,“ konstatovala vedoucí lékařka ambulance MUDr.
Jana Hanáková. „Specializovanou péči mohou
využívat nejen pacienti z Prostějovska a okolí,
ale i z jiných regionů.“ Kombinací ergometrie,
spiroergometrie, záznamu EKG a ultrazvuku srdce lze nejen s velmi vysokou pravděpodobností vyloučit do té doby skrytou srdeční vadu, případně poruchy rytmu, ale i posoudit současnou
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kondici pacienta a případně korigovat jeho
další tréninkový plán. Ambulance nabízí komplexní spektrum vyšetření, kterými by měly aktivně sportující děti nejlépe jedenkrát za rok absolvovat. „Zdraví dětí by mělo být vždy na prvním místě, při optimálním nastavení zátěže si
dítě sport více užije, a přitom zbytečně nepřetěžuje organismus.“

OHLÉDNUTÍ ZA ZLATOU TRETROU OSTRAVA
se konalo na konci září na tiskové konferenci
v Prostějově. „V listopadu oslavíme 111 let prostějovského tenisu a u těchto oslav nebude chybět společnost TK PLUS, která zaštiťuje mnoho
sportovních projektů. Upřímně řečeno po vstupu TK PLUS i na atletickou scénu, se Zlatá tretra
zařadila svou kvalitou mezi významné atletické mítinky. To nejcennější co máme, jsou skvělí diváci a podpora partnerů. Také jsme jediný
mítink, na kterém od roku 2008 nechyběl Usain
Bolt,“ pronesl Miroslav Černošek. 51. ročník Zlaté tretry Ostrava se uskuteční 25. května 2012
na Městském stadionu v Ostravě-Vitkovicích.
„Tento termín jsme zvolili úmyslně s předstihem
nadcházející olympiády v Londýně. Do Ostravy
se sjede mnoho skvělých sportovců, kteří si budou chtít splnit limity ve svých disciplínách. Také
počasí v květnu bývá příznivější,“ sdělil ředitel
mítinku Jan Železný, který do Ostravy přivede
celou českou oštěpařskou špičku. „K naší filozofii patří překonávaní letitých rekordů. V příštím
ročníku se budeme snažit o překonání nejstaršího mužského rekordu na 400m časem 44.70
Alberta Juantoreny z roku 1976 a druhého nejstaršího ženského rekordu na 100m překážek
časem 12.65 Grazyny Rabsztynové z roku 1980.
Na startu by se měla objevit celá kompletní česká špička. Jednání probíhají s více hvězdami světové atletiky v čele s Usainem Boltem
a Yohanem Blakem,“ dodával manažér mítinku
Alfonz Juck. Během tří let také dojde k přestavbě vítkovického stadionu. V roce 2014 by
všechna místa měla být na sezení a dojde také
k výstavbě protilehlé zastřešené tribuny s technickým vybavením.

NA TURNAJI Challenger Trophy Trnava 2011
s dotací 64 tisíc eur se probojovali Jan Hájek do
semifinále dvouhry, Dušan Lojda do čtvrtfinále a prohrál právě s Hájkem 1:6, 6:4, 4:6. Jaroslav Pospíšil podlehl ve čtvrtfinále pozdějšímu
turnajovému vítězi, Cervantesovi ze Španělska
5:7, 6:7. Španěl porazil v semifinále Hájka, ten
za stavu 6:3, 4:6, 1:4 vzdal. Hájek vyhrál v prvním
kole s Maďarem Balazsem 6:0, 6:1, ve druhém
vyřadil Granollerse ze Španělska 6:2, 4:6, 6:2.
Jaroslav Pospíšil pak spolu s Australanem
Ebethitem zvítězil ve čtyřhře, ve finále porazili běloruský pár Bury-Vasilevski 63 64. Trnavský
challenger je jediným, který zatím Pospíšil ve
své kariéře vyhrál, loni v semifinále porazil Lojdu a ve finále letošního překvapivého šampiona UniCredit Czech Open 2011 Jurije Ščukina
z Kazachstánu.
NIKOLA FRAŇKOVÁ si připsala v Antálii premiérový titul z turnaje ITF a v Adaně ho málem
zopakovala. Turnaj měl dotaci 10 tis. USD. Ve
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finále třiadvacetiletá rodačka z Brna podlehla 0:6, 5:7 Američance Chieh Yu-Hsu. Fraňková přesto bez trofeje neodletěla, právě se svou
přemožitelkou vyhrála soutěž deblistek. V prvním kole Nikola porazila pátou nasazenou
Rusku Isajevovou 6:0, 6:7(5), 6:0, ve druhém
postoupila bez boje, Ruska Bliková duel vzdala, ve čtvrtfinále byla její soupeřkou opět Ruska Darišinová 6:1, 4:6, 6:3, v semifinále Fraňková jasně přehrála nasazenou čtyřku Esenovou
z Turecka 6:1, 6:4. Američanka Chieh Yu-Hsu
byla partnerkou Fraňkové ve čtyřhře, byly čtvrté nasazené, ve čtvrtfinále vyřadily turecký pár
Atilganová, Bahitliová 6:3, 6:1, v semifinále rusko-tureckou dvojici Isajevová – Sezerová 6:2,
6:2 a ve finále porazily sestry Esenovy (Tur.)
7:6(4), 6:4.

OLYMPIJSKÝ AUTOBUS zaparkoval na konci
září před prostějovskou radnicí, historický dvoupodlažní autobus známý z londýnských ulic –
červený doubledecker lákal na letní olympiádu, která se uskuteční příští rok v britské metropoli. „Především mládež chceme zábavnou
formou informovat o idejích olympismu a novinkách z tábora českých olympioniků,“ přiblížil
účel akce místopředseda olympijského výboru
pro ekonomiku a marketing Jiří Kejval.
PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY skončily na
tradičním turnaji ve francouzském Istres na druhém místě, vyhrály čtyři z pěti svých zápasů,
jedinou porážku utrpěly až ve finálovém duelu s pořádajícím oddílem OPV Istres. Jako herní vrchol přípravy byla výprava na Riviéru pro
Hanačky ideálním testem na vstup do české extraligy. Jaké bylo konečné pořadí turnaje v Istres? 1. OPV Istres, 2. VK Modřanská Prostějov, 3. VDK Gent, 4. Dinamo Bukurešť. Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Solange
Soares, nejlepším liberem Markéta Chlumská
a nejlepší smečařkou Tina Lipicer-Samec. Jaké
bylo hodnocení kouče Miroslava Čady? „Výkonnostně jsme se oproti předchozímu turnaji
v Polsku určitě posunuli k lepšímu hlavně tím, že
byl tým v téměř kompletním složení a postupně
se víc sehrává. Ve Francii jsme čtyřikrát zvítězili
a jedinkrát prohráli, navíc ve vyrovnaných koncovkách, to vše proti kvalitním soupeřům. Přesto je jasné, že nám zatím ne všechno ve hře
funguje tak, jak by mělo. Pozitivem je nastoupení všech členek kádru kromě zraněné Gabiky Tomášekové, která dostala obstřik do bolavého ramene a v Istres měla individuální tréninkový program. Ostatní holky střídaly lepší výkony
s horšími, aniž by některá vyloženě zářila nebo
zklamala.“
PRVNÍ ČESKÁ KNIHA VYŠLA NA MORAVĚ
V PROSTĚJOVĚ. Podle historika Jana Kühndela se jako první tiskař usadil v Prostějově Kašpar
Aorgus, tiskařině se vyučil v Norimberku. Své
jméno si tento prostějovský rodák vytvořil z řeckého slova aory, což znamená meč. Jeho otec
měl v Plumlovské ulici mečířskou dílnu. V Prostějově Aorgus vytiskl v roce 1527 první českou
knihu na Moravě s titulem Listové Bratřím Boleslavským poslaní a jejich odpovědi zase psané.

O této knize jsou zprávy jen z druhé ruky, žádný z výtisků se nedochoval. Aorgovi se v Prostějově nedařilo a proto po několika letech
přenesl svou tiskárnu do Lulče u Vyškova. Po
něm převzal knihtiskařskou štafetu Jan Olivetský, původem z Litomyšle. Netroufal si však
otevřít dílnu přímo ve městě, protože se bál
královských rozkazů proti nekatolickým tiskařům. Nakonec byl stejně v Olomouci sťat a je
považován za prvního mučedníka ze všech
moravských knihtiskařů. Krátce po Olivetského
odchodu do Olomouce se v Prostějově usadil
Jan Günther z Norimberka. S ním se jako jeho
zaměstnanec vrátil do Prostějova i jeho bývalý učeň Kašpar Aorgus. V Güntherově tiskárně
ve Školní ulici sbíral zkušenosti i tovaryš Jiří, který
později přijal jméno Melantrich i s přídomkem
z Aventina.

Železný poprvé převzal při vyhlášení Atleta roku
ocenění pro nejlepšího trenéra. A i když se jeho
trenérský věhlas šíří atletickým světem, odchod
do zahraničních služeb neplánuje.

PROSTĚJOV OBHÁJIL LOŇSKÉ PRVENSTVÍ
a byl ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys
nejlepším v Olomouckém kraji. Druhou příčku
obsadil Šternberk, na třetím místě skončil Zábřeh. Prostějov získal toto ocenění zejména za
dobré výsledky v oblasti kvality lokality a kvality veřejné správy. Nejlépe ze všech měst Olomouckého kraje si vedl také u podnikatelů. Ti
v telefonickém výzkumu hodnotili podnikatelské prostředí, přístup městského úřadu nebo
dostupnost vhodné pracovní síly. „Předpokladem rozvoje našeho města je blízkost k dálnici a především tradice oděvního průmyslu. I po
krachu OP Prostějov je u nás několik velmi dynamicky rozvíjejících se oděvních firem střední velikosti,“ sdělila při přebírání ocenění prostějovská
místostarostka Alena Rašková. Města se hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených
do šesti oblastí: podnikatelské prostředí, kvalita
lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a telefonický průzkum mezi
podnikateli. Tento výzkum vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227 obcích České republiky
už čtvrtým rokem.

Z KVALIFIKACE DVOUHRY se v chorvatském
Dubrovníku probojovala do čtvrtfinále Barbora Krejčíková (1995) na turnaji žen s dotací 10
tis. USD. Navíc vyhrála s Ruskou Kanovou čtyřhru, ve finále porazily první nasazený pár s další prostějovskou hráčkou Martinou Kubičíkovou
7:6(3), 6:0. V prvním kole kvalifikace měla třetí nasazená Kubičíková volno, ve druhém vyřadila Francouzku Tholeyovou 6:4, 6:0, ve třetím Švédku Virtanenovou 6:1, 6:3 a postoupila
do hlavní soutěže. V ní v prvním kole jasně přehrála domácí Koprcinovou 6:1, 6:1, ve druhém
krajanku Lenku Kunčíkovou 7:6(0), 6:7(6), 7:5
a ve čtvrtfinále podlehla pozdější vítězce Italce Caregarové 6:2, 3:6, 1:6. Ve čtvrtfinále
čtyřhry Krejčíková s Kanovou porazily Britku
Fosterovou a Japonku Sugiharaovou 6:2, 6:0,
v semifinále francouzsko-německý pár Radovanovičová, Raickovicová 6:3, 6:4.

JAN ŽELEZNÝ, který úzce spolupracuje s TK
PLUS a společností Česká sportovní, byl vyhlášen nejlepším trenérem roku 2011. Pět let po
skončení své zářivé oštěpařské kariéry Jan
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Prostějovská cesta extraligou
1993 – postup do první ligy
1994 – postup do extraligy
1995 – TK AGROFERT Prostějov
1996 – TK AGROFERT Prostějov vítězí na dvorci, na základě rozhodnutí VV ČTS byla
utkání Martiny Hingisové kontumována, v doplňkovém finále vyhrál TK Přerov ESTA
1997 – TK AGROFERT Prostějov
1998 – TK AGROFERT Prostějov
1999 – TK AGROFERT Prostějov
2000 – TK Sparta Praha
2001 – extraliga se nehrála, ČR hrála barážový duel v Davisově poháru
2002 – TK AGROFERT Prostějov
2003 – TK Česká sportovní
2004 – TK Česká sportovní
2005 – TK NERIDÉ
2006 – TK NERIDÉ
2007 – TK AGROFERT Prostějov
2008 – TK AGROFERT Prostějov
2009 – extraliga se nehrála, ČR postoupila do finále DC
2010 – TK AGROFERT Prostějov
PĚT TÝMOVÝCH MISTROVSKÝCH TITULŮ má zatím TK AGROFERT Prostějov a samozřejmě chce
ten poslední – extraligový. Získat pět týmových
titulů v soutěžích družstev v jedné sezoně? To
se zatím v historii našeho tenisu nikomu nepodařilo! TK AGROFERT Prostějov vyhrál šampionát
v mini a babytenisu, mistrovství mladšího, staršího žactva, dorostu a v sázce je nyní šestý –
extraligový. „Samozřejmě, chceme vyhrát i extraligový titul. Obhajujeme ho a uděláme všechno pro to, abychom dokončili letošní velkou
vítěznou cestu,“ říká Petra Píchalová-Langrová,
ředitelka tenisových projektů v marketingové
agentuře TK PLUS. Prostějovský klub navíc v listopadu velkoryse oslavil 111 let od svého založení a o to více by si zasloužil i šestou týmovou
zlatou medaili. Od roku 1995 vyhrál Prostějov
extraligu jako samostatný tým osmkrát, jednou
mu byl titul disciplinárně odebrán, v roce 1996
TK AGROFERT Prostějov zvítězil na dvorci, na
základě rozhodnutí VV ČTS však byla utkání
Martiny Hingisové kontumována a v doplňkovém finále vyhrál TK Přerov ESTA. Dvakrát byla
prostějovská špička součástí mistrovského týmu
TK Česká sportovní, v letech 2001 a 2009 se
o titul mistra ČR nehrálo. V sezoně 2000 vyhrála
pražská Sparta, v letech 2005 a 2006 byl nejlepší středočeský tým TK NERIDÉ.
Česká tenisová extraliga 2010 se loni hrála
premiérově v prosincovém termínu, poprvé
od začátku pod střechou, a podle nového systému – jen vítěz byl v posledních letech stále

stejný – TK AGROFERT Prostějov. V semifinálové skupině A porazil TK AGROFERT tým Olymp-Orel Praha 5:2, v semifinále po velkém boji
I. ČLTK Praha 5:4 a ve finále jasně TK Precolor
Plus Přerov 5:1. Tým vedený Jaroslavem Navrátilem měl ve svém středu světovou jedničku
Caroline Wozniackou, šestého hráče světa
Tomáše Berdycha, daviscupové reprezentanty Ruska a Kazachstánu Igora Andrejeva a Andreje Golubjova, skvělou Marii Kirilenkovou,
která nedávno stála ve finále Fed Cupu proti
českému týmu, svůj extraligový part dokonale
zvládla Petra Kvitová. Nový model hned při své
premiéře ukázal, že pořadatelé zvolili dobrou
variantu. Na halovém týmovém šampionátu
startovala nejen domácí špička, mnohé týmy
se posílily kvalitními hráči a hráčkami ze zahraničí. „Byla to správná volba. Naprostá většina
elitních hráčů se doma připravuje na novou sezonu, a proto mohli v extralize nastoupit za své
mateřské kluby,“ říká Petra Píchalová-Langrová.
Až na Radka Štěpánka, který trénoval ve Spojených státech, do zápasů nastoupila kompletní
česká špička.
Letošní extraliga má nového titulárního partnera, stala se jím Česká spořitelna, prize money
byly zvednuty na 4 miliony, které budou rozděleny následně – vítěz extraligy 1.500.000 Kč, finalista 800.000 Kč, semifinalisté 500.000 Kč,
týmy na 5. a 6. místě 275.000 Kč, 7. a 8. místo
– 50.000 Kč, 9. a 10. místo 25. 000 Kč. Extraliga se
koná v termínu 14. – 20. 12, první tři dny se hraje
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v semifinálových skupinách v Praze a Liberci, v Praze se představí TK NERIDÉ (pořadatel),
TK Spartak Jihlava a TCF PURUM Mariánské
Lázně, v Liberci – domácí LTK, LTC Pardubice
a TK Olymp-Orel Praha. Do prostějovské skupiny,
ve které hraje domácí tým a TK Sparta Praha,
postupuje vítěz z Prahy. Přerovská skupina s domácím TK Precolor Plus a I. ČLTK Praha přivítá
vítěze z Liberce. Finále extraligy se hraje 20.
prosince, den předtím se koná baráž o účast
v extralize 2012.
TRADIČNÍ VEČER MISTRŮ se koná v předvečer
zahájení finalové extraligové skupiny, uskuteční se už podesáté a tentokráte bude mít atraktivní předehru – tenisovou exhibici, která bude
mít vynikající obsazení. V hale Národního tenisového centra Morava se odpoledne představí v první dvouhře Tomáš Berdych a Jiří Veselý,
ve druhé Lucie Šafářová s Petrou Cetkovskou,
ve smíšené čtyřhře Petra Kvitová s Adamem
Pavláskem nastoupí proti páru Barbora Záhlavová-Strýcová, Radek Štěpánek. Poté se uskuteční v příjemném prostředí prostějovského
hotelu Tennis Club už podesáté Večer mistrů,
který už pevně patří do prostějovského tenisového kalendáře. Je co slavit! „Večer mistrů je
pokaždé ideální příležitostí – jak načerpat pozitivní a přátelskou energii. Na všech je vidět, jak
se ze svého tenisu a z úspěchů prostějovského
klubu radují. Rád do Prostějova jezdím, je to už
hodně dlouho výkladní skříň českého tenisu,“
říká šéf českého tenisu Ivo Kaderka.
TÝM MODŘANSKÁ PROSTĚJOV vládne české
volejbalové scéně a nemůže mít před sebou
nic jiného – než v tomto kralování pokračovat

© VIKO, Malé náměstí 14/15, 500 01 Hradec Králové, viko@viko-hk.cz; texty: TK PLUS; foto: Pavel Lebeda, Jiří Vojzola, Česká sportovní a archiv.
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a obhajovat tituly. Počtvrté Hanačky startují
v prestižní Champions League, los jim určil skupinu C a narazí na Dynamo Kazaň, Atom Trefl Sopoty a Voléro Curych. Právě v prosinci hrají klíčové duely. Domácí extraligou procházejí prostějovské volejbalistky naprosto suverénně, do Českého poháru vstupují od čtvrtfinále,
nastupují proti týmu Přerova. V plném proudu
jsou soutěže mládežnických týmů, kterým se od
začátku letošní sezony daří.
PROSTĚJOVŠTÍ ORLI hrají v nové sezoně v hodně pozměněné sestavě, tým se sehrává a všichni věří, že bude velkým soupeřem hegemonu
Mattoni NBL z Nymburka. Prostějovští Orli nedotáhli do konce dobře rozjetou kvalifikaci o EuroCup, v Soffi prohráli o nadějných pět bodů,
na domácí palubovce však podlehli týmu Akademik Sofia 77:87. Nyní se BK Prostějov snaží
uspět ve skupině C EuroChallenge Cupu a zatím se mu to daří. V Mattoni NBL kromě zbytečného klopýtnutí ve Svitavách v 6. kole o tři body
potvrzují Orli své místo ve špičce nejvyšší soutěže.
VÁNOČNÍ VIP TURNAJ TK PLUS je každoroční
příležitostí k poděkování obchodním partnerům a všem, kteří jsou příznivci prostějovskému tenisu. „Je příjemné se na konci roku potkat
se všemi, kteří nám fandí a nemusíme se utkat
ani na dvorci. Už tradičně přijdou zástupci města v čele se starostou Miroslavem Pišťákem, obchodní partneři, je to příjemné zakončení tenisového roku. Navíc, určitě členové našeho
klubu svými výkony udělali hodně pro prestiž
celého regionu a chci věřit tomu, že se nám
ještě někdy podaří letošní hvězdný rok zopakovat,“ říká jednatel TK PLUS Petr Chytil.

Děláme vše, abyste se cítili jako doma
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Kvalita prověřená časem
KO N T I S L I T KY :: B LO KY :: B R A M Y :: S O C H O RY :: KO L E J N I C E
:: DROBNÉ KOLE JIVO :: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ
: : K R U H O VÁ , Č T V E R CO VÁ A Š E S T I H R A N N Á O C E L
: : T Y Č E TA Ž E N É A L O U PA N É : : P L O C H Á A Š I R O K Á O C E L
: : V Á L C O V A N Ý D R ÁT : : B E T O N Á Ř S K Á O C E L
:: O C E LO V É B E Z E Š V É T R U B KY
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