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3. - 4. 11. 20123. - 4. 11. 2012
O 2  A R E N A  P R A H A

„Ještě nikdy v historii se nehrálo finále Fed Cupu a Davis Cupu v jednom městě a navíc v jedné hale.„Ještě nikdy v historii se nehrálo finále Fed Cupu a Davis Cupu v jednom městě a navíc v jedné hale.
Ještě nikdy v  historii nebyli v  obou týmech tak přesvědčivě zastoupeni hráči a hráčky Ještě nikdy v  historii nebyli v  obou týmech tak přesvědčivě zastoupeni hráči a hráčky 
 z jednoho klubu. Jsem hrdý na náš prostějovský klub.“ z jednoho klubu. Jsem hrdý na náš prostějovský klub.“

Miroslav ČernošekMiroslav Černošek
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Jsme opět  ve fi nále...

Paque Roca na kolenou...

Zlatá tretra...

MČR družstev...

Berdych, Kvitová, Veselý...

Orientační běh...

Mistrovství světa juniorů...

premiér  Nečas na Spartě...

Kdo nám stojí v cestě...

Hledá mladé naděje...

Prostějov nabídl šanci...
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Při každém jednání bychom si měli alespoň 
jednou v duchu přesednout na druhou stra-
nu. Ověřit si, zda naše argumenty jsou správné 
či protější strana nemá proti naší pravdě tu 
svou – pravdivější. Tohle jsem si přál, když se 
v  posledních měsících jednalo o angažmá 
některých volejbalistek, které si v našem klu-
bu mohou zahrát nejprestižnější evropskou 
soutěž Champions League a dostat tak životní 
šanci, která jim může otevřít dveře k  ještě 
atraktivnějším smlouvám. 

Musím přiznat, zklamal mě přístup některých 
hráček, pro které jsme toho za poslední dobu 
poměrně hodně udělali. Myslel jsem si, že 
budou mít k našemu klubu i městu Prostějov 
hlubší vztah, než při jednáních předvedly. 
Kouč Čada to prožíval ještě intenzivněji i pro-
to, že má dokonalý přehled o podmínkách 
v  evropských klubech a také – nemá v  lás-
ce žvanivé hráčské agenty, kteří si myslí, že 
se starají o korunovační klenoty světového 
volejbalu. A když se pak má ukázat, co jsou 
schopny některé nenasytné hráčky předvést 
na palubovce, všechno je najednou jinak. 
Situace, kdy klub hráči vše stoprocentně 
zajistí a plní, ale špičkový sportovní výkon 
ne a ne přijít, není ani u nás bohužel vůbec 
ojedinělá a následně přichází rozladění…

V našem volejbalovém klubu jsme se už 
v průběhu minulého roku rozhodli, že půjde-
me výrazně úspornější cestou, chceme víc 
pracovat s talentovanými hráčkami a stavět 
perspektivní družstvo. I před velkými a těžkými 
zápasy Champions League chci věřit, že se 
nám to podařilo, navíc je vždycky příjemné 
sledovat, jak se mladé perspektivní hráčky 
zlepšují, jak využívají nové šance a výzvy.

Nejen český sport sahá do kapsy stále hlou-
běji, je to logické, Evropa se trápí, i nejbo-
hatší šetří a mnohé burzy už dávno nemají 
betonové základy. Věřte, není jednoduché 
zajišťovat rozpočty sportovních klubů. Hráči 
a hráčky by samozřejmě chtěli mít co nejpl-
nější peněženky, konta s mnoha nulami, která 
by jim dávala jistoty i do let, kdy odejdou 
do sportovních důchodů a přestanou na ně 
svítit refl ektory slávy. Chápu jejich nervozitu, 
vnímám neústupnou tvrdohlavost při vy-
jednávání o nových smlouvách jako zvláštní 
pud fi nanční sebezáchrany. Určitě cítí, že už 
nikdy v životě nebudou mít šanci tak důrazně 
hovořit o svých sportovních kvalitách. Kde 
však brát, když vám přirozená intuice říká, 
že jedině snížený rozpočet a změna klubové 
fi lozofi e vám dává šanci na další odehrané 
sezony? 

Nakonec, i my jsme začátkem letošního roku 
řešili po odstoupení titulárního partnera 
velké fi nanční problémy, nevěděli jsme, zda 
a v  jaké roli budeme v  soutěži pokračovat 
a zachránila nás až velkorysost Tomáše Chreneka 
a vedení fi rmy AGEL. Nahradili jsme titulárního 

partnera, kterým se stala akciová společnost 
AGEL, ta nám umožnila dál dělat volejbal na 
špičkové úrovni. A to, co jsme dříve považo-
vali za ostudu, když některé kluby v  nejrůz-
nějších soutěžích musely z  ekonomických 
důvodů odstoupit, je dnes doslova Damoklo-
vým mečem úplně nad všemi. Dnes se vám 
daří a zítra to může být jinak…

Zákonitě jsme se proto nepouštěli do fi nanč-
ních rozpočtových dostihů, už dopředu jsme 
znali naši reálnou sílu. Kouč Čada ve své zku-
šené rozvernosti přidával, že v novém roční-
ku Champions League bude určitě několik 
týmů, jejichž šéfové mají podle něj snad na 
zahradě vodotrysk na peníze. Těch je ale 
opravdu pár, navíc bych mohl vyjmenovat 
hodně příkladů, kdy pomyslné fi nanční gej-
zíry najednou přestaly stříkat a z  utažených 
kohoutků pak nekápl ani cent a hráčkám pak 
z naslibovaných velkolepých smluv zbyly jen 
cáry papírů...

Naše agentura TK PLUS se už skoro dvacet 
let snaží přinášet sportovní radost a vážíme 
si všech, kteří nám v  tom pomáhají. Město 
Prostějov, Olomoucký kraj a všichni naši 
reklamní partneři věří našim projektům. 
Všem, co při nás stojí, chci opravdu upřímně 
poděkovat! A také si stále více vážíme klubo-
vých fanoušků, kteří s námi sportovní příbě-
hy prožívají, protože jen plné areály a haly 
dávají našemu snažení smysl. Mám jedno 
přání – aby nový tým VK AGEL Prostějov 
přinášel všem příznivcům i partnerům 
mnoho krásných zážitků a sportovní radosti! 

Mgr. PETR CHYTIL,
jednatel TK PLUS
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LONDÝNnabídl sen
ČESKÉ LONDÝNSKÉ MEDAILE

Zlato:  Miroslava Knapková, skif, Barbora Špotáková, oštěp, David Svoboda,   
 moderní pětiboj, Jaroslav Kulhavý, horská kola.
Stříbro:  Vavřinec Hradilek, vodní slalom , Ondřej Synek, skif, Andrea Hlaváčková,   
 Lucie Hradecká, tenis – čtyřhra.
Bronz:  Adéla Sýkorová, střelba, Zuzana Hejnová, 400 m překážek, Daniel Havel,   
 Lukáš Trefi l, Josef Dostál, Jan Štěrba, čtyřkajak.
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„Začínal jsem v Sydney, kde jsem tehdy 
nasával olympijskou atmosféru, všech-
no bylo pro mě nové, získával jsem 
zkušenosti – jak se dělá olympijský 
marketing. Učil jsem se – jak organizo-
vat olympijský dům, jak se chovat k re-
klamním partnerům, jak řešit účast na 
sportovištích. Londýn byl dokladem, 
že se společnost Česká sportovní, i já 
osobně, naučili s  tématy – olympijské 
hry, reklamní partneři a VIP – pracovat. 
V  Sydney byla fantastická olympijská 
atmosféra, hodně jsem o ní předtím 
slyšel, ale díky australskému spor-
tovnímu nadšení to bylo na tu dobu 
něco nepřekonatelného. Olympiáda 
v  Sydney mě nadchla a byl jsem do-
slova pohlcen atmosférou atletických 
soutěží. Tehdy jsem si potvrdil, že tenis 
má před sebou z hlediska sponzorské 

zajímavosti spíše složitější sezóny. 
I přes neúspěchy tenisové výpravy 
jsme cítili v olympijské společnosti 
dobře, měli jsme vynikající vztahy s ve-
dením olympijské výpravy, myslel jsem 
si, že je to proto, že se od nás čeká me-
daile, ale nebylo to tak. Bylo to stejné 
i po našich prohrách a byli jsme požá-
dáni vedením ČOV, abychom olympij-
ský tenis zařadili v našich prioritách 
hned za Davisův pohár a Fed Cup. 
Z pohledu tenisu to určitě nebylo 
úspěšné vystoupení a dobře si pama-
tuji, že nemělo příznivou odezvu ani 
mezi reklamními partnery Českého 
olympijského týmu.“

Před olympijskými hrami v  Sydney 
jste se domluvil na spolupráci s Janem 
Železným. 

Miroslav Černošek byl na sedmých olympijských hrách, na třech zimních – v Salt 
Lake City, Turíně, Vancouveru a na čtyřech letních – v Sydney, Aténách, Pekingu 
a nyní v Londýně. V září 2000 měl v australském Sydney olympijskou premiéru, 
poprvé vstoupil jako šéf české tenisové výpravy do olympijské vesnice a o čem 
jako dvanáctiletý kluk snil, dostalo najednou reálné obrysy. Jako kluka oslovil 
v šedesátém roce olympijský Řím. „Obdivoval jsem atletku Wilmu Rudolphovou, 
které svět začal říkat pro její tři sprinterská zlata Černá gazela, dvojnásobného 
olympijského šampiona, německého sprintera Armina Haryho. Nedá se za-
pomenout ani na bosého maratónce Abebe Bikilu. Taky si pamatuji naše zlaté 
římské medaile boxera Bohumila Němečka, Evy Bosákové na kladině a dvojskif 
Kozák – Schmidt. A z pohledu olympijské historie to byl určitě jedinečný Emil 
Zátopek, ten ovlivnil snad každého a všichni jsme si na něj alespoň hráli. Prostě 
jsme chtěli být nejlepší jako on,“ říká Černošek, když v sobě hledá začátky zájmu 
o olympijské kruhy. V Sydney spal v olympijské vesnici na malé posteli a tlačil se 
s Kukalem na pokoji, v Londýně měl v Českém domě vlastní offi  ce. Od akreditace 
šéfa tenisové výpravy v Sydney 2000 k dnešnímu postavení v českém olympis-
mu musel Miroslav Černošek, majitel společnosti Česká sportovní však ujít dlou-
hou cestu. „Olympiáda je určitě ten nejkrásnější sportovní příběh, který existuje, 
a jsem hrdý, že se na něm společnost Česká sportovní podílí.“

Tenisové medaile na OH v Londýně

Zlato: Andy Murray (Velká Británie), Serena Williamsová (USA), Bob a Mike 
Bryanové (USA), Serena a Venus Williamsovy (USA), Viktoria Azarenková, Max 
Mirnyj (Bělorusko).

Stříbro: Roger Federer (Švýcarsko), Maria Šarapovová (Rusko), Michael Llodra, 
Jo-Wilfried Tsonga (Francie), Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká (ČR), Laura 
Robsonová, Andy Murray (Velká Británie).

Bronz: Juan Martín del Potro (Argentina), Viktoria Azarenková (Bělorusko), Julien 
Benneteau, Richard Gasquet (Francie),  Maria Kirilenková, Naděžda Petrovová 
(Rusko), Lisa Raymondová, Mike Bryan (USA).

„Olympiáda je určitě ten 
nejkrásnější sportovní 
příběh, který existuje, 
a jsem hrdý, že se na 
něm společnost Česká 
sportovní podílí.“

Miroslav Černošek
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„Měl jsem tehdy příjemný pocit, že mi 
jeho zlatá medaile – s určitou nadsáz-
kou – také trochu patří. Byl to pro mě 
tehdy ohromný zážitek, Honza druhým 
pokusem šel přes Řeka Konstantinose, 
a pak překonal olympijský rekord, pře-
hodil devadesát metrů. To byla prostě 
fantazie. Viděl jsem, jak ten oštěp letí 
strašně daleko, seděl jsem vedle Pavla, 
dnes už profesora Koláře a bylo jasné, 
že to musíme náležitě oslavit. Pro Hon-
zu to tehdy byla třetí zlatá medaile, za 
rok 2000 byl vyhlášen atletem Evropy 
i světa. V  Sydney jsem se také dohodl 

s Českou atletickou federací, že bude-
me pořadateli mítinku Zlatá tretra 2001 
v  Ostravě, který dnes patří k  nejzná-
mějším v Evropě. Kdybych se dnes měl 
vrátit k  Sydney, tak si přesně uvědo-
muji, že jsem viděl nejen sportovní roz-
měr olympijských her, ale také stránku 
obchodní, že je to především velký 
byznys. Už jsem se chystal na půso-
bení v  této oblasti. Byl jsem přihlá-
šený do soutěže a v  duchu jsem cítil, 
že mám velkou naději a šanci – být 
partnerem společnosti Česká olympij-
ská a budu moci přinášet fi nance do 
českého olympismu. Smlouva se sice 
podepisovala po olympijských hrách, 
ale v  Sydney jsem už věděl, že jsem 
ve hře. Snažil jsem se tam – sledovat 
všechno potřebné tak, abychom už 
v  Salt Lake City, prvních hrách s  naší 
účastí byli v obraze.“

Jak vnímali obchodní partneři své 
působení v olympijském hnutí? 

„Říkal jsem to několikrát – pro osvícené 
fi rmy je pět olympijských kruhů velmi 
prestižní spojenectví, jejich zájem vložit 
fi nance do olympijského marketingu je 
mnohem vyšší než ochota angažovat 
se v  projektech na české scéně. Jen si 
vezměte zájem o olympijský Londýn, 
národ prožíval české šance ve velkých 

emocích. Nejsledovanějším přenosem 
letních olympijských her u nás bylo 
vítězné vystoupení oštěpařky Báry 
Špotákové, na její zlato se díval jeden 
a půl milionu diváků. A už delší dobu se 
potvrzuje, že třebaže je i olympismus 
spojen s  velkými penězi, naší tradiční 
závisti to zase tak moc nevadí – než 
když se třeba lidé dočtou, že tenista 
vyhrál 250 tisíc dolarů. Čechy se o spor-
tovní události, kde máme zastoupení 
a jde o populární sporty, hodně zajíma-
jí. Ale vrátil bych se ještě k Sydney. Měl 
jsem tam výhodu, že jsem byl v kombi-

nované pozici – byl jsem šéfem teniso-
vé olympijské výpravy, byl tam se mnou 
šéftrenér Honza Kukal, velice vzdělaný 
člověk, spolupráce s  ním mě vždycky 
obohacovala a posilovala, navíc jsem 
spal v olympijské vesnici a to byla pro 
mě také velká zkušenost. Poznal jsem 
její atmosféru a navíc jsem pravidelně 
docházel do českého olympijského 
domu, měl jsem možnost pravidelně 
se setkávat s  vedením české olympij-
ské výpravy a současně jsem měl mož-
nost komunikovat s těmi, kteří přinášeli 
peníze do českého olympismu. Slyšel 
jsem jejich připomínky, vnímal jsem 
jejich názory, co od olympijských her 
a působení jejich fi rem na nich – oče-
kávají, co jim chybí, co by rádi viděli, 
prostě jaké jsou jejich představy, zda se 
dobře rozhodli – když začali působit ve 
sponzoringu českého olympismu.“

Na XIX. zimních olympijských hrách 
v  Salt Lake City v  roce 2002 se už 
fi rma Česká sportovní podílela na 
vytvoření sponzorského poolu Českého 
olympijského týmu.

„Tam to začalo s  plnou odpovědností, 
je však třeba nahlas připomenout, že 
péče o olympijský produkt a všech-
no kolem něj, není jednoduchá. Jde 
opravdu o bezkonkurenčně prestižní 

ČÍSLA Z ČESKÉHO DOMU V LONDÝNĚ 

*Počet návštěvníků: 78 700, *rekordní návštěva: 6 700 – 4. srpna (zlato Miroslavy 
Knapkové), *počet návštěvníků při zahájení 27. července: 5 000, *počet kliků 
doubledeckeru – od 24. 7. do 11. 8.: cca 20 000, *počet hostů na hlavním pó-
diu: 150, *návštěvy nejvýznamnějších osobností: Sebastian Coe, Sergej Bubka, 
Lasse Virén, Wilson Kipketer, Colin Jackson, Hicham El Guerrouj, Matt Emmons, 
Jorge Garbajosa, Jaromír Jágr, Petr Čech, Tomáš Rosický, *vytočená piva: 72 000, 
*porce – štrůdl: 6 200, knedlíky: 4 800, bramborová polévka: 1 800, guláš: 1 300, 
svíčková na smetaně: 3 100 porcí.

Londýn organizoval OH 
už potřetí, poprvé to bylo 
v roce 1908, podruhé 
v roce 1948. Nabídl 44 
světových a 17 olympij-
ských rekordů. Rozpočet 
třicátých olympijských 
her se vyšplhal až na 
neuvěřitelných 9,3 mi-
liardy liber. Původní roz-
počet z roku 2005, kdy 
Mezinárodní olympijský 
výbor rozhodl o konání her 
v Londýně, byl čtyřikrát 
nižší. Nejdražší olympiá-
dou v historii byla v Pekingu 
s celkovými náklady 25 mi-
liard dolarů. Londýňané na 
tuto sportovní akci přispěli 
částkou 625 miliónů liber. 
Na letošních olympijských 
hrách bylo zaměstnáno 
200 000 lidí, z nichž 70 000 
jsou dobrovolníci.
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sportovní událost, ale je třeba si uvě-
domit, že Mezinárodní olympijský 
výbor nepřipustí, aby byli partneři 
Národních olympijských výborů pre-
zentováni. Ano, prezentace našich 
partnerů v  době olympiády je skoro 
nulová, kromě nějaké tabule či polste-
ru v Českém domě. Je třeba spíše vidět 
ten obrovský sportovní entuziasmus 
těch, se kterými máme podepsány 
smlouvy, a dávají nám fi nanční pro-
středky. Kdyby neměli vztah ke sportu, 
tak by museli říct – a kde se propaguje 
naše společnost? To znamená, že spo-
lečnost Česká sportovní musí to hlavní 
odehrát v  předolympijském období 
a v  meziolympijských cyklech. Na 
olympiádě pak – jednak osobními kon-
takty a potkáváním se těch, kteří se potkat 
chtějí a potkat potřebují – nahradit 
to, že v průběhu olympiády nejsou na 
sportovištích fi rmy, které s námi v této 
oblasti spolupracují. Začali jsme v Salt 
Lake City, ale zimní olympijské hry jsou 
specifi cké v tom, že je na programu Her 
výrazně menší množství sportovních 
odvětví, kolem nich je velice únavné 
cestování. Zimní stadión, tedy hokej 
a krasobruslení jsou v  pořadatelském 
městě, tak to bylo v Salt Lake City, Tu-
ríně a Vancouveru, za alpským lyžová-
ním se však musí většinou daleko, např. 
z  Turina do Sestriere se jezdilo přes 
hodinu a půl, ale to muselo všechno 
klapat a nesměly být žádné dopravní 
zácpy. Zimní olympiády jsou záko-
nitě únavnější i pro obchodní partnery. 

Za čtyři dny jsem v Londýně viděl šest 
olympijských sportů, což na zimní 
olympiádě se prakticky nedá stihnout.“

Přišly XXVIII. letní hry v Aténách 2004.

„Ty pro mě byly atraktivní tím, že byl 
v plné slávě můj tehdejší svěřenec Ro-
man Šebrle, vyhrál desetiboj a musím 
říct, že tato disciplína má na olympij-
ských hrách nejen ohromnou prestiž, 
ale i noblesu, navíc desetiboj z hlediska 
historie se váže až ke starému Řecku 

a když dám nyní na stranu stovku 
mužů, je disciplínou číslo jedna. A tře-
baže česká tenisová reprezentace na 
medaili nedosáhla,  pro Tomáše Berdy-
cha budou Atény navždy místem, kde 
defi nitivně vkročil do světového tenisu. 
Osmnáctiletý Tomáš při své olympij-
ské premiéře nejprve v  úvodním kole 
poslal rychle domů wimbledonského 
čtvrtfi nalistu Němce Floriana Mayera, 
pak se postavil proti světové jedničce 
Rogeru Federerovi a slavně vyhrál! To-
máš předvedl životní výkon. V Aténách 
se loučil Honza Železný, sportovně mu 
to moc nevyšlo, po třech nepříliš vyve-
dených pokusech se nedostal do užší-
ho fi nále, ale byl zvolen na dalších osm 
let do Mezinárodního olympijského 
výboru, takže přišly také úspěchy na di-
plomatickém poli. Už jsem vnitřně cítil, 
že se má pozice na poli olympijského 
marketingu hodně posílila.“

Jan Železný vstoupil do olympijské 
diplomacie.

„Vnímal jsem jeho rozměr v  tom, že 
byl nejen vynikajícím sportovcem, ale 
také světově uznávanou sportovní 
osobností. Oštěp je krásná olympijská 
disciplína, navíc s velkou tradicí, Honza 
je slušný kluk a jeho míra oblíbenosti 
ve světovém sportu je opravdu velká. 
Od začátku měl v nové funkci velký re-
spekt. Jeho vztah ke sportovcům, stej-
ně jako přístup k reklamním partnerům 
byl a je dokonalý. Vždycky je dobré, 
když ten, kdo podporuje vaši obchodní 

a marketingovou fi lozofi i, je trojnásob-
ným olympijským vítězem, trojnásob-
ným mistrem světa, světovým rekord-
manem a navíc si s ním rozumíte.“

Po Aténách byl na programu zimní 
Turín 2006.

„Byly to příjemné hry a hlavně – bylo to 
kousek. Spali jsme v hotelu, který dříve 
patřil Fiatu, už mi bylo jasné, že vedle 
reklamních partnerů musím pozvat 
také  V.I.P. klienty, kteří byli spokojeni 

Společnost Česká sportovní se ve spolupráci s Českým olympijským výborem 
a Českou olympijskou, a. s. podílí na vytvoření sponzorského poolu Českého 
olympijského týmu. Hlavním posláním České sportovní je realizace smluvních 
vztahů vůči partnerům Českého olympijského týmu. Česká sportovní vystupuje 
jako servisní organizace, která kromě profesionální péče o partnerské smlouvy, 
spolupracuje i na organizační práci v samotném dějišti olympijských her. 
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a v  dalších letech mi pak dávali naje-
vo, že jsou rádi, že na tak prestižní akci 
mohou být. Tohle je ten lakmusový 
papírek – musíte poznat, kdo se na ten 
projekt dívá s  perspektivou a kdo ho 
potřebuje k  chvilkovému zviditelnění. 
Poprvé jsem si opravdu prožil olym-
pijské lyžování, hokejisté skončili třetí, 

s Jardou Jágrem jsem měl v Turíně také 
schůzku. Spolupráce s ním byla čím dál 
kvalitnější, Jarda je jednou z největších 
postav světového sportu a vždycky jsem 
si toho vztahu hodně vážil a vážím.“ 

Přišel Peking, o kterém se na začátku 
hodně říkalo, že to bude především 
propaganda čínského režimu.

„Přiznám se, mediální kampaň před 
olympijskými hrami mi říkala, že mě 
Peking asi moc neosloví, ale musím 
naopak říct, že vše bylo dokonale 

připravené – skvělá organizace, logis-
tika dopravy, opravdu velkolepé pro-
středí, spousta dobrovolníků, kteří byli 
kdykoliv ochotní pomoci. Domnívám 
se, že z tohoto pohledu a v tomto svět-
le je přemýšlení o Praze olympijské ab-
surdním divadlem. Peking byl pro mě – 
dá-li se říct – z politicko-ideologického 
hlediska velice příjemné překvapení. 
V  médiích jsem se sice dočetl spous-

ty negativního o tom, co nás v  Číně 
čeká, někdy to byly až velké strašáky, 
ale v  Pekingu byla absolutní pohoda, 
klid a pořádek. Číňané si olympiády 
a příležitosti ji organizovat – hodně vá-
žili. Peking je velkoměsto plné širokých 
magistrál, doprava byla dokonalá, bez 
problémů, bylo na každém kroku cítit 

– jak Číňané respektují cizince a chtě-
jí udělat všechno pro to, aby se nám 
na olympiádě líbilo a odnesli jsme si 
z  Pekingu ten nejlepší dojem. Peking 
olympiádou žil a jediná věc, která to 
občas trochu komplikovala – byla ja-
zyková bariéra. Měli jsme své auto 
s  řidičem, který však neuměl anglicky 
a mnohdy jsme se s  ním museli do-
mlouvat přes hotelovou recepci. Ale 
podívejme se na pekingskou olympiá-
du trochu jinýma očima. Odpovězme si 
na otázku, co vlastně stojí olympiáda? 

To není jen souhrn čísel, co stála spor-
toviště, ale v Pekingu například vybu-
dovali nový letištní terminál, moderní 
systém metra a letištní rychlodráhu, 
dostavěli vnitřní i vnější silniční ma-
gistrály. Odhadem, nejlidnatější země 
světa vynaložila čtyřicet miliard dolarů, 
což bylo i při příznivém kurzu k české 
koruně zhruba šest set miliard korun, 
tedy dali dvě třetiny českého státního 

Žebříček nejlépe vydělávajících účastníků OH v Londýně 
(v milionech dolarů ročně):

1. Roger Federer (Švýcarsko/tenis) 54,3, 2. James LeBron James 
53,0, 3. Kobe Bryant (oba USA/basketbal) 52,3, 4. Maria Šarapovová 
(Rus./tenis) 27,1, 5. Kevin Durant 25,5, 6. Carmelo Anthony 
(oba USA/basketbal) 22,9, 7. Usain Bolt (Jamajka/atletika) 20,3, 
8. Novak Djokovič (Srbsko./tenis) 19,8, 9. Chris Paul (USA/basketbal) 
19,2, 10. Li Na (Čína/tenis) 18,4. 

KRUHY  MAJÍ CENU

Olympiáda je druhou nejhodnotnější značkou světa po americkém technologic-
kém gigantu Apple. Hodnota olympijské značky se od pekingských her v roce 
2008 zvýšila o 87 procent na 47,6 miliardy dolarů, téměř bilion korun. Vyplývá to 
ze studie společnosti Brand Finance. Nejdražší značku světa podle Brand Finance 
představuje Apple s hodnotou 70,6 miliardy dolarů. Olympijská značka je podle 
studie hodnotnější než značky všech hlavních sponzorů olympijských her, včetně 
fi rem Samsung, General Electric a Coca-Cola. Čistý přínos letních olympijských 
her v Londýně pro britskou ekonomiku měl podle Brand Finance přesáhnout 25 
miliard dolarů (přes půl bilionu korun).
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rozpočtu na zlepšení infrastruktury 
a vybudování nových sportovišť! Při-

bližně desetkrát víc, než potřebovaly 
v  roce 2004 Atény. Další stovky mili-
ard musela čínská vláda investovat do 
zlepšení životního prostředí.“ 

Co přinesl olympijský Londýn? 

„Něco, co předtím nebylo – pro českou 
výpravu nadstandartní podmínky.  Za-
žil jsem olympijské domy, kde párek 
v rohlíku bylo něco velkorysého a kde 
jste většinu doby prostě musel prostát 
někde opřený o zeď. Londýnský Český 
dům nabídl úžasné zázemí, otevřel se 
všem, byl plný přející olympijské atmosféry, 

před ním upoutával pozornost kliku-
jící doubledecker Davida Černého. Má 

fi rma Česká sportovní tam měla svůj 
offi  ce, hodně vlastních  V.I.P. hostů, při-
šel nás navštívit šéf organizačního vý-
boru olympiských her Sebastian Coe, 
byl tam Sergej Bubka, Jarda Jágr, Hon-
za Železný, Colin Jackson, Carl Lewis, 
přišlo hodně olympijských činovníků, 
kteří nám dávali najevo, že s  Českou 
sportovní spolupracují, že ji respektu-
jí, že si naší práce váží. Věřte, byl to po 
mě velice příjemný pocit, ale na druhé 
straně byl vykoupený roky působením 
v  olympijském marketingu, nic ne-
spadlo najednou z nebe.“

Jak dopadl český tenis na OH?

Tomáš Berdych překvapivě vypadl ve dvouhře hned v prvním kole s Belgičanem 
Stevem Darcisem 4:6, 4:6. „Těžko se mi hledá komentář. To, co jsem letos předváděl 
na trávě, musím hodit ve svých myšlenkách co nejrychleji co nejdál, a už nikdy se k 
tomu nevracet. Bohužel i s tímhle musí člověk žít,“ řekl Berdych novinářům. Radek 
Štěpánek prohrál v prvním kole s Rusem Nikolajem Davyděnkem 4:6, 3:6.

Petra Kvitová vyhrála v  první kole nad Ukrajinkou Bondarenkovou 6:4, 5:7 a 6:4, 
v dalším kole ji čekal premiérový souboj s Číňankou Peng, Petra vyhrála 7:5, 2:6, 
6:1, o postup do čtvrtfi nále vyřadila Italku Pennettaovou 6:3, 6:0 a pak se sen 
Petry Kvitové o olympijské medaili rozplynul, ve čtvrtfi nále nestačila na Rusku Marii
Kirilenkovou – 6:7(3), 3:6. Klára Zakopalová podlehla v  prvním kole Italce Francesce 
Schiavoneové 3:6, 6:3 a 4:6, Petra Cetkovská nastoupila k prvnímu zápasu od 
Wimbledonu proti Němce Angelique Kerberové a stavu 1:6, 0:3 vzdala. První kolo 
bylo konečnou také pro Lucii Šafářovou, kterou vyřadila osmnáctiletá Angličanka 
Laura Robsonová 7:6(4), 6:4. Ve čtyřhře se hned v prvním kole rozloučily Petra Cetkovská 
s Lucií Šafářovou po porážce 2:6 a 3:6 od druhého nasazeného páru Italek Sary 
Erraniové a Roberty Vinciové. Berdych se Štěpánkem v prvním kole porazili italský 
pár Bracciali-Seppi 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, ve druhém podlehli brazilské dvojici Mělo-
-Soares 6:1, 4:6, 22:24.

Lucie Hradecká nahradila Petru Kvitovou, kterou trápil natažený břišní sval, 
a v olympijské soutěži ve smíšené čtyřhře nastoupila po boku Radka Štěpánka, nová 
dvojice prohrála v 1. kole 5:7, 7:6, 7:10 s párem Laura Robsonová a Andy Murray. 

Největším úspěchem českého tenisu byla stříbrná medaile páru Andrea Hlaváčková, 
Lucie Hradecká, ve fi nále podlehly sestrám Williamsovým 4:6, 4:6.

Tenisový turnaj na Hrách 2012 byl čtrnáctým v olympijském pořadí, včetně dvou 
turnajů hraných v letech 1968 a 1984, kdy se tenis na olympijských hrách představil 
jako ukázkový sport, a sedmým v pořadí od znovuzařazení do programu na LOH 
1988 v Soulu. Soutěž smíšených čtyřher se v rámci ofi ciálního programu uskutečnila 
po osmdesáti osmi letech, poprvé od roku 1924, kdy zlaté medaile získal americký 
pár  Hazel Hotchkissová Wightmanová a Richard Norris Williams, respektive premi-
érově od letní olympiády 1968, na které byla smíšená čtyřhra také jen představena. 
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Kam se nyní bude ubírat olympismus?

„Myslím si, že se Mezinárodnímu olym-
pijskému výboru podařilo zvládnout 
tlaky megalomanů a snahy o rozši-
řování Her a sportovního programu. 
Londýn na mě působil neobyčejně 
kultivovaným dojmem, už to nebylo 
o tom, že se nadalo na Hry dostat, že 
by byly přeplněné, haly a sportoviště 
měly svou uměřenou architektonic-
kou úroveň. Nebyly to žádné pomníky, 
mnohé stavby po Hrách zmizely, diváci 
byli vřelí a fandili všem. Když například 
vezmu halu na basketbal, byla pro pat-
náct, dvacet tisíc diváků, vzdušná, snad 
ani deko betonu, po skončení Her ji 
rozebrali. Beachvolejbalový areál vy-
rostl v srdci Londýna na Horse Guards 
Parade, jen pár kroků od náměstí Trafalgar 
Square, a bylo tam navezeno na 3000 
tun písku. Jediný problémem je větši-
nou olympijská vesnice, dá těžko po-
stavit tak, aby se po Hrách zbourala, 
musí být důsledně vsazena do infra-
struktury města a následně využita. 
Jestliže se například v Aténách postavil 
tenisový areál pro osmnáct tisíc diváků 
a přitom všichni dobře víme, že Řekové 
tenis moc neprovozují a dnes tam na 
centrálním dvorci roste tráva, tak je to 

špatné. V Londýně využili Wimbledon, 
ale hlavně postavili sportoviště, která 
budou dál sloužit nebo jednou pro-
vždy zmizí. Například centrální stadion, 
na kterém bylo slavnostní zahájení 
a závěr Her, měl kapacitu osmdesát 
tisíc, rozebralo se druhé a první po-
schodí, po úpravách bude mít kapacitu 
dvacet tisíc a bude využitý jako klasický 
městský atletický stadion. Londýn má 
devět milionů obyvatel, bude určitě 
stačit pro potřeby atletů.“

Uvědomoval jste si v začátcích, že se 
olympismus rozroste do tak gigantic-
kých rozměrů? 

„Za těch dvanáct let olympijského mar-
ketingu jsem si vyhodnotil, že se sport 
stal mnohem větším fenoménem, než 
jsem čekal a než jsem si v době, kolem 
olympiády v  Sydney, představoval. 
Sport se stal globální náplní života 
spousty lidí a především na letních 
hrách je hodně sportovních odvětví, 
které mají svým dosahem globální 
úroveň. V každém případě – nové tisí-
ciletí přineslo obrovskou konkurenci ve 
všech lidských činnostech, prosadit se 
mohou jen největší osobnosti a stopro-
centně to platí i v olympijském hnutí.“
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NAkolenou
PARQUE
R O C A
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Moc se Čechům v  Argentině nevěřilo. 
Rozbouřený tenisový kotel Parque Roca 
v Buenos Aires měl nahnat českému týmu 
strach. Nehrající kapitán českého daviscu-
pového týmu Jaroslav Navrátil nominoval 
pro semifi nále Tomáše Berdycha, Radka 
Štěpánka, Lukáše Rosola a Iva Mináře, ka-
pitán daviscupové Argentiny Martin Jaite 
ukázal na sestavu Juan Martin del Potro , 
Juan Monaco, Carlos Berlocq a deblista 
Eduard Schwank. „Všichni se moc těší, 
semifi nále se nehraje každý týden. Čeká 
nás náročný soupeř, který doma málokdy 
prohrává, ale myslím si, že šance jsou vy-
rovnané,“ prohlásil Navrátil po příletu do 
Buenos Aires a přidal, že – „určitě bude 
domácím hodně pomáhat plný areál. Ale 
pořád vidím padesátiprocentní šanci na 
úspěch, i když samozřejmě skoro všichni 
favorizují Argentinu.“

Radek Štěpánek začínal s domácí jednič-
kou Del Potrem, k druhému duelu měl 
nastoupit Tomáš Berdych a Juan Monaco. 
O pořadí zápasů rozhodl los na kurtech 
v areálu Parque Roca. „Řekli jsme si, že se 
chceme dostat do fi nále. Kdybychom se 
po těch letech, co jsme hráli semifi nále i fi -
nále venku, mohli v listopadu utkat doma 
se Španělskem, bylo by to pro naši partu 
něco fantastického. Máme jednu z posled-
ních šancí vyhrát Davis Cup,“ řekl kapitán 
Jaroslav Navrátil už dávno před cestou do 
Argentiny. 

Kolem startu Del Potra bylo hodně 
otazníků, Argentinec však několikrát 
nahlas prohlásil, že hrát za svou zemi 
je pro něj ta největší čest. „Pro celou 
Argentinu je to moc důležitý zápas, 
udělám maximum, abych mohl proti 
Česku nastoupit. Miluju hrát za Argen-
tinu, pro zdejší fanoušky. Mám drobný 
problém na levém zápěstí, ale za ka-
ždou cenu chci hrát,“ říkal Del Porto, 
přestože mu týmový lékař doporučil 
dvoutýdenní klid. 

A Štěpánek? „Ani na chvilku jsem ne-
počítal s tím, že by nenastoupil. Sa-
mozřejmě to, co se dělo okolo, se pro-
stě dělo, to už k  takovým zápasům 
patří. My jsme tady od toho, abychom 
se dobře připravili, musíme se soustře-
dit na sebe, ať za ně bude hrát kdokoli. 
Del Potro je ve světové desítce, na US 

Open hrál výborně. Na utkání se těším 
a udělám maximum, abych překvapil 
a přinesl do šatny první bod,“ říkal Štěpánek. 

„Díváme se na sebe, jestli jsme dobře 
připraveni. To je základ, nemá cenu 
se zabývat tím, jestli tu Del Potro je, 
nebo není,“ říkal český kapitán Jaroslav 
Navrátil před pátečními dvouhrami.

Argentina – ČR 2:3

SEMIFINÁLE 
Davisova poháru 

Buenos Aires,
Parque Roca 

14. – 16. 9. 2012  

Del Potro – Štěpánek 
6:4, 6:4, 6:2

Monaco – Berdych
1:6, 6:4, 6:1, 4:6, 4:6 

Berlocq, Schwank
 – Berdych, Štěpánek 

3:6, 4:6, 3:6

Berlocq – Berdych
3:6, 3:6, 4:6 

Monaco – Minář
6:3, 7:6(2)

Nedobytná tenisová pevnost Parque Roca v  Buenos Aires padla, český tým 
porazil v  Buenos Aires Argentinu 3:2, po třech letech jsme opět ve fi nále 
Davisova poháru! V pátečních dvouhrách Radek Štěpánek prohrál s Del Potrem, 
poté Tomáš Berdych otočil zápas s Monakem a vyrovnal na 1:1. V sobotu přidal 
Berdych se Štěpánkem ve čtyřhře druhý bod po třísetové výhře nad Berlocqem 
a Schwankem. Třetí postupový bod zajistil Berdych vítězstvím ve třech setech 
nad Berlocqem, který nahradil zraněného Del Potra. V poslední dvouhře pro-
hrál Ivo Minář za rozhodnutého stavu s Monakem. Argentina věřila, že vyhraje, 
postoupí do fi nále a konečně získá Salátovou mísu. Byla ve fi nále už čtyřikrát 
– v letech 1981 s USA, 2006 s Ruskem, 2008 a 2011 se Španělskem, ale ani jed-
nou se jí nepodařilo získat trofej. Musí čekat dál… Český tým nastoupí ve fi nále 
v domácím prostředí 16. – 18. listopadu proti Španělsku, které potvrdilo v Gijónu 
roli favorita, i bez Rafaela Nadala porazilo Ameriku 3:1.

Krátce před utkáním poslal Ivan Lendl přes Miroslava Černoška, který mu 
gratuloval k vítězství jeho svěřence na US Open, vzkaz: „Díky, pozdravuj 
kluky, držím palce a přeji, ať zopakují náš rok 1980!“
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Radek Štěpánek měl s osmým hráčem 
světa Del Potrem pozitivní bilanci 3:1, 
naposledy vyhrál na turnaji v Torontu 
po olympiádě, ovšem v bouřlivé at-
mosféře na centrálním kurtu v areálu 
Parque Roca na vytáhlého Argentince 
nestačil. I když bojoval, nedařily se mu 
především voleje a nedokázal využít 
nabídnuté brejkbolové šance.

„Zejména v prvních dvou setech jsem 
se na kurtu cítil výborně, myslím, že 
jsem byl lepším hráčem, ale nebyl jsem 
schopný využít své šance,“ řekl Štěpá-
nek v rozhovoru po zápase. Úvodní set 
Štěpánek dobře rozehrál, propracoval 
se k několika brejkbolům. V osmém 
gamu měl dokonce tři, ani jeden však 
neproměnil. Del Potro si za stavu 4:4 
vzal Štěpánkovo podání čistou hrou 
a pak v pohodě dovedl první sadu 
k vítěznému konci. První set trval přes-
ně hodinu a minutu. Také druhé dějství 
začal Štěpánek nadějně. Smolně ztra-
cený první set hodil za hlavu a ve čtvrté 

hře měl tři brejkboly za sebou. Koneč-
ně prolomil Argentincův servis a vedl 
3:1. Pak se však Del Potro rozjel a slibný 
náskok českého tenisty se rozplynul. 
Argentinec od stavu 1:3 získal čtyři hry 
v řadě a rozmáchlými gesty burcoval 
diváky na tribuně. Štěpánek už dokázal 
jen snížit. Del Potro druhý set dokončil 
při svém podání a upravil stav na 6:4. 
Pak už šel Argentinec za jasným vítěz-
stvím. „Nebylo pro mě jednoduché hrát. 
Museli jste vidět, jak jsem se trápil, ale 
dal jsem do toho všechno. A všem děkuji 
za podporu,“ řekl Del Potro. Na bolest 
v zápěstí se snažil nemyslet. „Pořád 
hrajeme s nějakou bolestí,“ řekl.

Berdych pak vyrovnal na 1:1, udolal 
Monaka po více než čtyřech hodinách! 
Přitom Berdych měl s  Monakem jas-
nou zápasovou bilanci 6:0, Argentinec 
uhrál na Australian Open 2008 proti To-
mášovi set a při Davisově poháru 2009 
v Ostravě dva. Tam tehdy Monaco vedl 
2:1 na sety, pak to ale Berdych zcela 
přesvědčivě otočil. Podle stejného re-
ceptu se hrálo i v Buenos Aires. Tomáš 
vyhrál přesvědčivě první set 6:1, dru-
hý a třetí stejně jasně prohrál 4:6, 1:6 
a ve čtvrtém už prohrával 2:4! V prvním 
setu předváděl Berdych houževnatý, 
trpělivý tenis, Monaco však byl jako 
pevná a těžko prostupná tenisová zeď, 
navíc ho hnalo dopředu skoro patnáct 
tisíc diváků. Ve druhém a třetím setu 
začaly dlouhé výměny více vyhovovat 
Monakovi, získával v nich novou a tolik 
potřebnou sebedůvěru, navíc přidával 
především z  bekhendu přesné a do-
konalé stopbaly s nepříjemnou boční 
falší. Před čtvrtým setem šel Berdych 
– snad podle ostravského receptu – do 

šatny, tam do něj zbylí členové týmu 
napumpovali tolik potřebné sebevě-
domí, ale i začátek dalšího boje byl ze 
strany Berdycha velice nervózní. Za sta-
vu 1:1 prohrál podání, Monaco vyhrál 
své a vedl 3:1. Pak bylo 3:2 a Argenti-
nec to posunul dál – 4:2. Tomáš snížil 
na 3:4, pak vyhrál čistou hrou Argen-
tincův servis a rázem bylo srovnáno 4:4! 
Berdych pak vedl 5:4 a opět čistou hrou 
získal Monakovo podání – 6:4! V pátém 
setu pokračoval Berdych ve vítězné jíz-
dě, vedl 4:0! Ale Monako ještě neumřel, 
vyhrál Tomášův servis, přidal svůj, na-
jednou bylo 4:2 a už skoro zmlklý sta-
dion se probudil do tance naděje. Pak 

Při barcelonském fi nále 
v  roce 2009 měl český 
tým v šatně na stěně hes-
lo „My tu mísu stejně vy-
hrajem“ a po porážceže 
tam tehdy někdo dopsal 
rok 2010.  „Ano, to je prav-
da, to heslo tam bylo, ale 
čím víc letopočtů se tam 
bude připisovat, tím to 
bude složitější. Všichni 
víme, že to v  současné 
době mohou dokázat jen 
Tomáš s  Radkem a to si 
těch kluků za nimi hod-
ně vážím, ale je to prostě 
tak. Moc těch letopočtů 
se tam už připisovat nedá 
a všichni víme proč,“ říkal 
Jaroslav Navrátil v  roce 
2009. Je letopočet 2012 
tím posledním, kdy 
máme šanci?

„Tomáš Berdych podal opravdu fantastický výkon, stoprocentně zvládl 
roli týmové jedničky a jsem přesvědčen, že je v letošním roce nejúspěš-
nějším hráčem v  Davis Cupu. Náš tým odvedl dokonalou práci – navíc 
v prostředí, které jsme ještě nezažili a které je neopakovatelné – co se týká 
diváků, jejich fandění, areálu, který byl do posledního místa vyprodaný 
i přesto, že dobré lístky měly cenu měsíční mzdy průměrného Argentince. 
Je to další vynikající úspěch českého tenisu, který bude v listopadu usilo-
vat o dva tituly mistrů světa družstev.“ 

Ivo Kaderka
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Berdych vyhrál s přehledem své podá-
ní, vedl 5:2, v  rozhodujících chvílích si 
Tomáš pomohl esem. Ale Argentinec 
se znovu vzepřel, vyhrál svůj servis na 
5:3, pak čistou hrou získal Berdychův 
a najednou bylo 5:4. Argentina se zno-
vu otevřela oči naděje, věřila v  obrat, 
ale Monaco prohrál svůj servis čistou 
hrou, Berdych zahrál konec zápasu jako 
dokonalý profesionál. 

Pošesté v Davisově poháru vyhrál Ber-
dych pětisetový zápas, posedmé v řadě 
porazil Juana Monaka. „Jsem rád, že 
jsem to dotáhl do konce,“ řekl unavený 
Tomáš Berdych. Od stavu 2:4 ve čtvrtém 
setu vyhrál osm her v řadě! Připomněl, 
že mu hodně pomohly zkušenosti 
z  nedávného semifi nále US Open, ve 
kterém nešťastně prohrál s Andym 
Murraym. „S Andym jsem byl v podobné 
situaci, dostal jsem se až do tie-breaku, 
jen jsem to nedotáhl. Ale poučil jsem se 
z toho a tohle je výsledek!“ říkal Berdych 
přímo na kurtu v pozápasovém rozho-
voru pro ITF. „Ani jsem nestačil – být 
nervozní. Prostě jsem se snažil hrát svoji 
hru, vyhrávat body. Chtěl jsem ho brejk-
nout, abych se vrátil do zápasu. Povedlo 
se.“

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil byl 
spokojený. „Po prvním dnu jsem si přál 
stav 1:1 a taky se mi to splnilo. Radek 
odvedl hlavně v  prvních dvou setech 
proti Del Potrovi výborný výkon, v  roz-
hodujících okamžicích však měl Del 
Potro navrch a třetí set se už hrál podle 
jeho not. Tomáš opět dokázal – jak vel-
kým je bojovníkem a když už snad celá 
tenisová Argentina věřila, že povede po 
pátku 2:0 a semifi nále tak bude prak-
ticky rozhodnuté, tak se Tomáš vze-
přel. Hrál moc na jistotu, říkal jsem mu, 
že musí více riskovat, zatlačit Monaka 
a prostě mu nedat šanci, aby dirigoval 
hru. Monaco vedl 2:1, ve čtvrtém setu 
měl ještě navíc brejk, pak však přišla 
velká série Tomáše, ze stavu 1:2 na sety 
a 2:4, to bylo 4:0 v pátém setu! V tenise 
prostě není nikdy nic rozhodnuté a Mo-
naco to poznal,“ říkal po zápase kapitán 
Jaroslav Navrátil. 

Argentinci počítali do čtyřhry s dvoji-
cí Carlos Berlocq, Eduardo Schwank. 

Ještě hodinu před začátkem zápasu 
mohli sestavu oba kapitáni změnit, 
Navrátil byl o té své přesvědčený, Berdych 
se Štěpánkem patří v  současné době 
k nejlepším deblovým párům na davis-
cupové scéně. „Jako deblový pár jsou 
vynikající, věří si a co je důležité, mají 
velké daviscupové zkušenosti,“ hodnotil 
český debl kapitán Navrátil. Argentin-
ský kotel Parque Roca doufal, že své-
mu deblovému páru Berlocq, Schwank 
dodá sílu a požene domácí tým k vele-
důležitému bodu, který by už pomalu 
otevíral dveře do fi nále. Argentinci 
neměli šanci, Berdych se Štěpánkem 
od začátku působili suverénnějším 
dojmem, byli na síti vynalézavější, 
mnohem lépe se vzájemně doplňova-
li. Začal servírovat Schwank, naši vedli 
30:0, domácí ale podání uhájili. Pak 
vyrovnal Štěpánek a přišel první neko-
nečný boj o podání Argentinců. Carlos 
Berlocq se několikrát blýskl výborným 
prvním podáním, ale returny Čechů 
byly od začátku přesnější a důraznější. 
Při Berlocqově podání naši vedli 40:0, 
Argentinci srovnali a třiadvacet minut 
se pak hrál třetí gem! Špatně trefený 
volej Berlocqem na síti znamenal osmý 
brejkbol pro Čechy a první získané ar-
gentinské podání, Argentinci nevyužili 
šest výhod! Berdych se Štěpánkem 
vedli 3:1, za stavu 5:3 prorazili Schwankovo 
podání a za 61 minut využili hned první 
setbol – na Berdychův bekhendový re-
turn po čáře Berlocq nedosáhl. Druhý 
set nezačal pro nás dobře, Štěpánek 
otevřel své podání dvěma dvojchyba-
mi – 0:30, Argentinci ucítili šanci, ale 
vzápětí napodobil Štěpánka Schwank, 
i on prohrál svůj servis. Za stavu 3:1 to 
zopakoval Berlocq – 4:1, za stavu 5:3 
servíroval Štěpánek na zisk druhého 
setu, ale Argentinci ještě jednou zved-
li hlavu a snížili na 5:4. Kotel Parque 
Roca znovu ucítil šanci, hlasitě hnal 
své hráče dopředu, ale opět přišly vel-
ké chvíle našeho páru. Vedl 30:0, pak 
dvakrát výborně servíroval Schwank – 
30:30, hned však zkazil na síti snadný 
volej a první setbol Berdych proměnil 
forhendem do volné části kurtu – 6:4. 
Ve třetím setu šli naši už rozhodně za 
vítězstvím, vedli 3:0, 5:2. Za stavu 5:3 
servíroval Berdych do zápasu, Berlocq 
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pak proměnili druhý mečbol – 6:3 a za 
dvě hodiny a šestatřicet minut získali 
druhý důležitý bod. „Výsledek ukazuje 
snadný zápas, ale jednoduchý zas tolik 
nebyl. Soupeři sice hráli spolu poprvé, 
ale nebylo to lehké. My jsme od prvního 
míče ukázali, že jsme zkušeným davis-
cupovým párem,“ řekl držitel patnácti 
deblových titulů na okruhu ATP Radek 
Štěpánek v rozhovoru po zápase. Berdych 
přidal, že se těší na nedělní dvouhry 
– „proti Del Potrovi to budu mít určitě 
těžké, ale cítím se dobře. On bude pod 
tlakem,“ dodával.

Del Potra nakonec opravdu zradilo zá-
pěstí, po čtyřhře na tiskové konferenci 
oznámil argentinský kapitán Martin 
Jaite, že Juan Martin del Potro nena-
stoupí v neděli proti Berdychovi kvůli 
zraněnému zápěstí a osmého hráče 
světa měl nahradit Carlos Berlocq. Ka-
pitán Navrátil tomu však pořád nevěřil. 
„Rozhodující bude, kdo nakonec na-
stoupí. Nezabýváme se tím, důležité 
je získat třetí bod a bude jedno proti 
komu,“ řekl Navrátil v sobotu večer. 
„Samozřejmě jsem si najednou uvědo-
mil, jak je ten třetí bod blízko, na druhé 
straně i to, jak jsou mnohdy třetí, ví-
tězné daviscupové body daleko. Tahle 
soutěž je opravdu pro silné osobnosti 
a Tomáš mezi ně patří. Jak otočil zápas 
s Monakem, to bylo famózní a vnitřně 
jsem věřil, že to celé dotáhne do vítěz-
ného konce. Monaco v  pátém zápase, 
navíc v tom fanatickém kotli, by byl pro 
Radka hodně složitým soupeřem,“ dodá-
val Navrátil. 

Ještě hodinu před zápasem mohl ar-
gentinský kapitán Jaite nominaci změ-
nit, Del Potro však opravdu seděl na la-
vičce a devětadvacetiletý Carlos Berlocq 
neměl šanci zachránit Argentinu. Na 
žebříčku mu patřilo 45. místo, nejlépe 
byl na počítači ATP letos v  polovině 
března na 37. místě, prosazoval se za-
tím více ve čtyřhře a jen jednou byl za 
jedenáct let kariéry ve fi nále dvouhry, 
letos na začátku roku ve Viňa del Mar 
prohrál s  týmovým kolegou Juanem 
Monakem. S Berlocqem byl Berdych 
zatím stoprocentní, v prvním vzájem-
ném duelu se utkali v roce 2011 na tvr-
dém povrchu v Miami, letos na antuce 

v Düssledorfu při Světovém poháru. 

Tomáš měl premiéru v Davisově pohá-
ru v sezoně 2003, Berlocq v zápase pro-
ti České republice! Zázrak se nekonal, 
tenisová spravedlnost nebyla slepá. 
„Samozřejmě, v  Davisově poháru se 
může stát cokoliv, nechci opakovat ti-
síckát řečené, že v téhle soutěži se žeb-
říčky smazávají, začínají všichni stejně, 
ale v duchu jsem si pořád opakoval, že 
Tomáš s Berlocqem nemůže prohrát, je 
proti němu mnohem zkušenější, pat-
ří v  současné době k  velkým hvězdám 
Davisova poháru,“ říkal po zápase 
šťastný kapitán Navrátil. „Věřte, už jsem 
se v  duchu radoval, že postoupíme, 
ale pořád jsem tu myšlenku zaháněl, 
Tomáš byl na dvorci, bojoval, ale znovu 
opakuji – Tomáš s  Berlocqem nemo-
hl prohrát i proto, že v  pátek dokázal, 
jak velkým je bojovníkem, jaký je ví-
tězný typ.“ První set vyhrál Berdych 
6:3, za stavu 4:3 prorazil Argentincovo 
podání, vedl 5:3 a za pětačtyřicet mi-
nut bylo hotovo. Berlocq bojoval, své 
kraťasy především z bekhendu dovedl 
v dokonalosti, míče se snažil zakončo-
vat z  rychlého a hodně falšovaného 
forhendu. Ve druhém setu za stavu 
1:1 opět prohrál Argentinec podání, 
Berdych vedl 3:1, ale stále měl větší 
problémy uhájit svůj servis. Berlocq 
však nevyužil nabídnuté brejkboly, 
naopak za stavu 5:3 měl Berdych při 
Argentincově podání tři setboly a dru-
hý proměnil, druhý set trval hodinu 
a jednu minutu. Ve třetím setu vedl 
Berdych už 4:1, Berlocq snížil na 4:2 
a pak poprvé získal Berdychovo podá-
ní, proměnil poprvé až jedenáctý brej-
kbol! Za stavu 5:4 nabídl Argentinec při 
svém podání Berdychovi tři mečboly, 
druhý proměnil – Česká republika po-
stoupila do fi nále!

„Dokázali jsme to! To byl náš cíl, se 
kterým jsme sem přijeli, a vypadalo 
skoro nemožné tady vyhrát. V tomto 
kotli jsme to dokázali a je to neuvěři-
telné. Před dvaatřiceti lety Češi zvítězili 
v Argentině a pak hráli doma fi nále 
proti Itálii a vyhráli. Chceme to zopa-
kovat,“ prohlásil Berdych a Navrátil 
doplnil: „Přijeli jsme sem s vírou ve výhru 
a jsem nadšený, protože jsme to 

„Jaké mám pocity pár 
minut po zápase? Štěstí, 
spokojenost a samozřej-

mě velká únava. Všech-
no z člověka spadne a 
převládá radost, že se 

nám povedlo to, co jsme 
si předsevzali.“

Tomáš Berdych
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perfektně zvládli. Jsem šťastný a tě-
ším se na fi nále doma, to je zásadní 
věc,“ přidával kapitán Jaroslav Navrátil. 
„Jsme s tímto týmem už podruhé ve 
fi nále a šanci chceme využít.“ 

Tomáš Berdych je v  současné době 
zcela jasně největší hvězdou českého 
daviscupového týmu, letos v soutěži 
neprohrál - v prvním kole proti Italům 
získal dva body, ve čtvrtfi nále v Praze 
proti Srbsku, v semifi nále v  Buenos 
Aires se podílel pokaždé na třech bo-
dech. Dva ve dvouhrách a třetí ve čtyř-
hře spolu s Radkem Štěpánkem. Spolu 
vytvořili jasně nejlepší pár v  Davisově 
poháru.

„Patřím k velkým optimistům, ale to, co 
předvedl Tomáš ve dvouhrách a spolu 
s Radkem ve čtyřhře čekal jen málokdo. 
Když jsem prvně vstoupil do nabitého 

kotle Parque Roca, říkal jsem si – tady 
to bude hodně složité, ale ani to naše 
kluky nesrazilo. I ve chvílích největších 
úspěchů by se měl člověk umět otočit 
zpátky a já si vzpomněl, jak Tomáš jako 
malý kluk přišel do našeho klubu. Ušli 
jsme společně velký kus cesty a Tomáš 
potvrdil, že patří k  nejlepším tenistům 
na světě. S  Radkem tvoří vynikající 
tým,“ říkal Miroslav Černošek krátce po 
skončení zápasu a poté, co se upřímně 
pozdravil se členy týmu.

„Patřím k velkým optimistům, ale to, co předvedl Tomáš ve dvouhrách a 
spolu s Radkem ve čtyřhře čekal jen málokdo. Když jsem prvně vstoupil 
do nabitého kotle Parque Roca, říkal jsem si – tady to bude hodně složité, 
ale ani to naše kluky nesrazilo. I ve chvílích největších úspěchů by se měl 
člověk umět otočit zpátky a já si vzpomněl, jak Tomáš jako malý kluk při-
šel do našeho klubu. Ušli jsme společně velký kus cesty a Tomáš potvrdil, 
že patří k nejlepším tenistům na světě. S Radkem tvoří vynikající tým.“

Miroslav Černošek
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VÍTĚZNÉ
v BUENOS AIRES

p r o s t ě j o v s k é 
B U B N Y
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„Kolem našeho klubu se za po-
sledních více než dvacet let vytvo-
řily pevné vztahy hráčů, příznivců, 
rekreantů a tenisových fanoušků, 
vždycky nám šlo o to, aby klubový 
život měl přátelskou a vstřícnou 
atmosféru,“ říká šéf prostějov-
ského tenisu Miroslav Černošek 
a byla to jeho velkorysost, která 

posadila na palubu leteckého spe-
ciálu do Buenos Aires také dvacet 
prostějovských fanoušků. 

Bez bubeníků a fanoušků z  Hané 
se prostě neobejde žádný velký 
daviscupový zápas! Jsou to oni, 
kdo neúnavně ženou české týmy 
dopředu, jejich bubny duní ha-
lami v  celé Evropě a zazněly i ve 
vyprodaném areálu Parque Roca 
v Buenos Aires. „Ani na chvíli jsem 
se nerozmýšlel, i když tahle cesta 
byla přece jen finančně náročněj-
ší. Parta prostějovských bubeníků 
už dlouhá léta patří k  české da-
viscupové a fedcupové atmosfé-
ře, zvykli si na ni hráči a hráčky, 
a protože jde především o repre-
zentanty našeho klubu, je všech-
no ještě upřímnější. Prostě naše 
bubny se v  Buenos Aires musely 
ozvat,“ říká Miroslav Černošek.

„Bylo to něco mimořádného, jiný 
svět, hodně exotiky, ale fantastic-
ká atmosféra,“ konstatoval Tomáš 
Langr, který je členem týmu nad-
šených prostějovských fanoušků 
od začátku. „Líbila se mi atmosféra 
v hledišti, nebylo to nijak napjaté, 
zdravili jsme se s  jejich fanoušky, 
bylo na nich vidět, jak moc sport 
milují. A jak fandí na fotbale, to 
jsme poznali na zápase Racing 
Buenos Aires – Estudiantes. Hrálo 
se na Estadio Ciudad de La Plata, 
domácí prohráli 0:1 a dovedu si 

představit, jak by je u nás vypíska-
li. Tam ne, Argentina prostě fotbal 
miluje.“

„Myslím si, že v  žádném klubu 
u nás není tak pevné pouto mezi 
hráči a jejich fanoušky, jako je 
tomu u nás v  Prostějově,“ dodá-
vá jeden z představitelů prostě-

jovského managementu Michal 
Ptáček, který byl také na palubě 
leteckého speciálu.

 P. S.
Když v roce 2009 vyhrál český 
tým v Poreči a postoupil do finále 
v Barceloně proti Španělsku, 
slavili prostějovští bubeníci velký 
úspěch v rybářské baště San Mari-
no. „Letos jsme si také v Buenos 
Aires připili na vítězství v Praze. 
Snad se to tentokráte podaří, 
všichni si to moc přejeme,“ říkal 
Tomáš Langr. V pražské O2 Areně 
prostějovští fanoušci samozřejmě 
chybět nebudou.

„Když se na dvorcích soupeře ozvou nadšení prostějovští fandové a jejich 
bubny, tak máte chvílemi pocit, že hrajete v domácím prostředí.“ 

Ivo Kaderka
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BOLTBOLT
se zase vrátí

ÚČASTNÍCÍ ZLATÉ TRETRY OSTRAVA 2012 ZÍSKALI NA OH V LONDÝNĚ 24 MEDAILÍ

ZLATO (12): Usain Bolt (Jamajka) – 100 m, 200 m a štafeta 4 x 100 m, Krisztian Pars (Maďarsko) – hod kladivem, Tomasz Majewski (Polsko) – vrh koulí, 
Renaud Lavillenie (Francie) – skok o tyči,   Michael Mathieu (Bahamy) – 4 x 400 m, Sanya Richardsová-Rossová (USA) – 400 m a 4 x 400 m, Barbora Špotáková 
– oštěp, Bianca Knightová (stránka neexistuje)" Bianca Knightová (USA) – 4 x 100 m, Francena McCororyová (USA) – 4 x 400 m.

STŘÍBRO (8): Luguelín Santos (stránka neexistuje)" Luguelín Santos (Dominikánská republika) – 400 m, David Storl (Německo) – vrh koulí, Veronica 
Campbellová-Brownová (Jamajka) – 4 x 100 m, Lashinda Demusová" Lashinda Demusová (USA) – 400m př., Anita Włodarczyková (Polsko) – hod kladi-
vem, Darvis Patton (USA) – 4 x 100 m, Christine Ohuruoguová (stránka neexistuje)" Christine Ohuruoguová (Velká Británie) – 400 m, Caster Semenyaová 
(Jihoafrická republika) – 800 m.

BRONZ (4): Zuzana Hejnová – 400 m př., Linda Stahllová (Německo) – oštěp, Betty Heidlerová (Německo) – hod kladivem, Veronica Campbellová-
-Brownová (Jamajka) – 100 m.
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Boltománie ovládla sportovní svět a po ka-
ždém vítězném proběhnutí Usaina Bolta 
cílem si musíme uvědomit marketingovou 
sílu Miroslava Černoška a manažerskou 
dovednost Alfonze Jucka. Ještě žádnému 
mítinku na světě se nepodařilo, aby na 
něm Usain Bolt šestkrát startoval! „Příští rok 
bude v Ostravě znovu, máme už podepsa-
nou smlouvu a děláme všechno pro to, aby 
na Tretru přijel i jeho velký soupeř Yohan 
Blake,“ říká Černošek. Dnes už jen vzpo-
míná, jak mu necelou hodinu po doběhu 
rekordní stovky na olympijských hrách 
v Pekingu volal Alfonz Juck, zda chceme mít 
v Ostravě Bolta a že bude přece jen dražší. 
Černošek zcela jednoznačně řekl, ano, chci 
ho! Mítink potřeboval velkého šampiona, 
kolem kterého se bude vše točit. „Patnáct, 
dvacet let, co se pohybuji ve sportovním 
marketingu, mi potvrzují, že sportovní akce 
se nejlépe prodávají přes největší hvězdy,“ 
tvrdí Černošek už hodně dlouho.

Co říkal Usain Bolt při Zlaté tretře Ostrava 
o blížících se olympijských hrách v Londý-
ně? „Můj projekt Bolt pokračuje, chtěl bych 
zopakovat tři zlaté medaile z Pekingu, za-
tím se mi v přípravě daří i trenér je spokojený 
s tím, co předvádím. Hlavně musím zůstat 
soustředěný a dopadne to dobře. Nebojím 
se tlaku, který přijde v Londýně, dokážu ho 
zvládnout. Chci tam zase předvést něco 
speciálního a výjimečného. Londýn bude 
velmi hlasitý, angličtí Jamajčané mě tam 
konečně uvidí, normálně tam nezávodím, 
takže to bude skvělé, moc se těším.“

A soupeření s  krajanem Blakem? „Možná 
s ním budu mít někdy problém. Letos jsme 
proti sobě ale ještě neběželi. Jsme skvě-
lí přátelé, užíváme si spolu tréninky. Ale 
máme rozdílné plány, co se týká mítinků. 

Měli bychom se spolu střetnout, až budeme 
oba ve skvělé formě, tak to bude správné.“

Co bude důležitější na olympiádě v Londý-
ně – 100 nebo 200 metrů? „Když budu v té 
správné formě, nikdo mě nemůže porazit 
ani na jedné trati. Dvoustovka je moje lás-
ka, ale vím, že stovka je královská disciplína 
a bude vždy tou nejpopulárnější.“

Usain Bolt se stal králem olympijského Lon-
dýna, jako jediný v  historii získal na dvou 
olympiádách po sobě zlaté medaile na 100, 
200 a 4x100 metrů. V Pekingu před čtyřmi 
roky navíc v každé disciplíně vytvořil světo-
vý rekord! To se už asi nikdy nikomu nepo-
daří.

„Bolt v Londýně potvrdil, že je legendou, že 
je stále nejlepší. Bolt je to jméno, které bude 
i nadále přitahovat největší pozornost,“ 
říkal známy atletický manažer a komentá-
tor Alfonz Juck po skončení olympijských 
her. Čekal, že bude Bolt opět třikrát zlatý? 
Zaběhnul výborné časy 9,63 a 19,32 a na-
víc se podílel na fantastickém světovém 
rekordu ve štafetě – 39,84. „Byl tak dobrý, 
aby vyhrál, a to se mu podařilo. Stovkou za 
9,63 mě však trochu překvapil. Dvoustovka 
a štafeta už vyplývaly z jeho pohody. Na 
dvoustovce v závěru dokonce trochu zvol-
nil,“ říkal Juck. A soupeření s Blakem? Mnozí 
čekali, že Bolta přece jen v  Londýně více 
ohrozí. „Na stovku určitě ne, na tu se Bolt 
zaměřil, i proto, že ji vloni na MS v Dägu po-
kazil. Na dvoustovce to už bylo jiné, tam se 
mu Blake více přiblížil. V každém případě se 
ukázalo, že Blake ještě není tak velký závod-
ník, aby byl na velkých závodech v pravou 
chvíli stoprocentně připravený.“

Co je důležité, Zlatá tretra Ostrava bude 
zase velká, Usain Bolt na ní bude posedmé! 

Osm olympijských vítězů z Pekingu 2008, deset mistrů světa z Tegu 2011, 
jedenáct mistrů světa z Berlína 2009 a dalších třicet medailistů z těchto 
významných závodů – taková byla sestava jednoho z  nejprestižnějších 
mítinků Evropy Zlaté tretry Ostrava 2012. Navíc Usain Bolt byl v  Ostravě 
už pošesté! „Jaká bude Zlatá tretra Ostrava příští rok? Počkáme si na nové 
hrdiny olympijských her z Londýna a ty zkusíme v Ostravě představit. Jsme 
ale přesvědčeni, že mnozí z budoucích šampionů už teď v Ostravě byli. Rádi 
bychom příště přivedli deset zlatých medailistů,“ říkal v Ostravě manažer mí-
tinku Alfonz Juck. Měl pravdu! Účastnící Zlaté tretry Ostrava 2012 získali na 
OH v Londýně 24 medailí, dvanáct zlatých, osm stříbrných a čtyři bronzové.

Světové rekordy 
Usaina Bolta

100 m  9,58,  

16. 8. 2009, Berlín

200 m 19,19   

21. 8. 2009 Berlín

4x100 m 36,84, 
Jamajka, 11. 8. 2012, 

Londýn
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jako před rokem

SKORO SKORO 
STEJNĚSTEJNĚ
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Prostějovu se podařilo zcela přesvědčivě 
obhájit pozici nejlepšího českého klubu. 
„Samozřejmě, máme z toho velkou radost, 
výsledky to jasně dokazují, a věřte, vůbec 
nám nevadí, že jsme jedno finále prohráli se 
Spartou. V ní se navíc už několik sezon pro-
sazuje prostějovská filozofie péče o mladé 
talenty. Tak jako vždycky preferoval doktor 
Černošek výsledky a tituly prostějovské mlá-
deže, je nyní management pražské Sparty 
nastaven na stejnou notu. V každém přípa-
dě bylo pro nás i letos velice příjemné sledo-
vat stále stejné finále na všech mistrovstvích 
– vždycky to byl Prostějov a Sparta. Nedo-
staly se tam týmy I. ČLTK Praha, TK NERIDÉ 
ani nikdo další…“

Jak Petra Langrová vnímá skutečnost, že 
v posledních sezonách české mládežnické 
scéně kraluje mládež Prostějova a jediným 
konkurentem je pražská Sparta. „Stačí říct 
jen pár slov – určitě to děláme dobře a co je 
důležité, péče o mládež patří zákonitě k nej-
přednějším prioritám prostějovského klubu. 
Je to rozhodně správná cesta, po které jsme 
vždycky chtěli jít a po které jdeme. Je však 
třeba za vším vidět obětavý management, 
trenéry, lidi z  klubu a hlavně dokonalou 
spolupráci s rodiči talentovaných dětí, stejně 
jako dokonalé podmínky. Ráda bych však 
zopakovala, doktora Černoška už hodně 
dlouho nikdo nemusí přemlouvat, aby in-
vestoval finance do talentovaných dětí. A že 
to není ve většině případů investice nejjistěj-
ší, není třeba připomínat. Prostějovské tituly 
jsou jasnou vizitkou všem, že to dělá dobře, 
že vybudoval projekt, na kterém může sta-
vět nejen jeho klub, ale celý český tenis.“

Co říká Petra Langrová postavení Národ-
ního tenisového centra Morava v  českém 
tenise? „Založit národní tenisová centra 
bylo ve své době velice moudré rozhodnutí 
a je dobře, že se tak stalo. Všichni, kteří za 
tím tehdy stáli, zaslouží ocenění. Nepří-
sluší mi však hodnotit výsledky ostatních 
článků výchovy talentů, za kterými stojí 
Český tenisový svaz, a který také na tuto 
činnost zajišťuje finanční prostředky. Když 
se však podíváte na sestavy daviscupového 

a fedcupového týmu, tak největšími opo-
rami byli vždycky hráči a hráčky prostějov-
ského klubu. Fed Cup i Davis Cup jsou dvě 
nejvyšší týmové reprezentace a těší nás, že 
tomu tak je. Davis Cup stojí na Berdychovi se 
Štěpánkem, Fed Cup na Kvitové a Šafářové, 
ale především na Petře, která to vždycky od-
táhla ve dvouhrách. Ano, je dobře, že úspěš-
ně vyvíjí činnost Národní tenisové centrum 
Morava. Centra pracují od roku 1999 a bylo 
by určitě zajímavé udělat jakousi inventuru, 
kteří úspěšní mladí reprezentanti z nich vyšli, 
kde investice do těchto středisek a center vy-
užili.“

Shánějí se v  dnešní konkurenci talentova-
né děti hůř? „Máme projekt Hledá se nový 
Berdych, Kvitová a Veselý, stojí za ním Nada-
ce společnosti ČEZ a máme navíc výhodu, 
že výsledky Davis Cupu, Fed Cupu, Tomáše 
a Petry, jsou tím nejlepším příkladem. Děti, 
ale především jejich rodiče dokonale vní-
mají výsledky v mládežnických kategoriích 
a čísla to jasně dokazují – v Prostějově a v ce-
lém regionu se výrazně zvedl zájem o tenis. 
Podobné to bylo i na Spartě, i tam se nám 
do školičky přihlásilo mnohem více malých 
dětí. Je otázkou, kolik jich u tenisu vydrží, 
ale v každém případě je dobré, že děti mají 
o tenis zájem.“

Máte stále sílu – starat se o talenty? „Určitě 
a výsledky to jasně dokazují. Pořádáme a or-
ganizujeme turnaje ve všech kategoriích, od 
minitenisu, přes babytenis až po futures, po-
řádáme ETA turnaje do 14 let, ITF 18, stejně 
jako turnaje žen. Chceme, aby úspěšní čle-
nové našeho klubu měli co nejvíce šancí zís-
kat body do žebříčků. V letošní sezoně jsme 
přišli s myšlenkou – pořádat turnaje futures 
pro české juniorské naděje, pro příští rok bu-
deme opět pořádat patnáctky v Prostějově 
a na Spartě, navíc jsme dohodnuti s Liber-
cem, že se pokusí za naší finanční podpory 
zvýšit kategorii  svého turnaje na 37500, to 
už je první kategorie challengeru. Za vším je 
spolupráce s Českým tenisovým svazem, ten 
už má hodně dlouho péči o talentovanou 
mládež na prvním místě.“

Loni poprvé v historii našeho tenisu získal jeden klub všechny mistrovské týmové tituly 
v soutěžích družstev, TK AGROFERT Prostějov vyhrál mládežnické šampionáty – od mini-
tenisu po dorost. Navíc pak ještě na konci roku získal extraligový titul.  „Je to velký úspěch 
a těžko si dovedu představit, že by se nám to ještě někdy podařilo zopakovat,“ konsta-
tovala loni Petra Langrová, ředitelka tenisových projektů TK PLUS. Letos získal Prostějov 
o jedno zlato méně, tým starších žáků prohrál ve fi nále se Spartou. Extraliga se i letos koná 
v druhé polovině prosince, i v ní je TK AGROFERT jedním z největších favoritů. „Chceme vy-
hrát i extraligový titul.  Zlato z týmové soutěže dospělých má přece jen ze všech titulů nej-
větší mediální ohlas, mnozí obchodní partneři ho více vnímají,“ dodávala Petra Langrová.
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ČTYŘI ZLATA A JEDNO STŘÍBRO

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MLADŠÍHO ŽACTVA se hrálo v druhé polovině čer-
vence ve Zlíně, premiérově se bojovalo o Pohár prezidenta ČTS. To byla jediná 
novinka, jinak bylo vše při starém, týmový titul opět obhájili žáci TK AGROFERT 
Prostějov. Napřed se osm vítězů oblastí utkalo o postup do hlavní soutěže a přidali 
se k týmům TK NERIDÉ, TK Sparta, I. ČLTK Praha a TK AGROFERT Prostějov. Ve čtvrtfi -
nále naši mladší žáci jasně přehráli Tenisklub Cheb 9:0, v semifi nále pak I. ČLTK Praha 
7:2. Druhý duel o postup do fi nále vyhrála přesvědčivě TK Sparta nad TK NERIDÉ 
a Černoškova tenisová fi lozofi e opět dominovala, a už potřetí za sebou byly ve fi nále 
tyto celky. Stejně jako loni, i letos vyhrál TK AGROFERT 5:4. Přitom fi nálové utkání 
začala lépe Sparta, po úvodních dvouhrách vedla 3:0, ale díky Kynčlové, Holišovi 
a Marančákovi Prostějov srovnal na 3:3 a rozhodnout musely čtyřhry. Za Spartu ve 
čtyřhře bodoval pouze Macháč s  izraelským hostem Olielem, zbylé čtyřhry ovlád-
li Prostějováci a vedle titulu mistra ČR získali i Pohár Presidenta ČTS. Jak vypadala 
soupiska TK AGROFERT? T. Jiroušek, D. Sedlář, E. Holiš, J. Marančák, R. Steinhauser, 
E. Najman, I. Bruckner, I. Drdla, J. Novák, A. Kynčlová, D. Yastremská, A. Sisková, N. 
Homolková, D. Hejčová, K. Nováková, D. Huňková. Kapitáni týmu: I. Šilhánek, T. Kajlík, 
P. Jaloviec. 
V RAKOVNÍKU SKONČILI STARŠÍ ŽÁCI TK PROSTĚJOV NA STŘÍBRNÉM STUPNI, ve 
fi nále podlehli 3:6:3 pražské Spartě. Ve čtvrtfi nále přehráli TC MJ-Tenis 9:0 a v semi-
fi nále více než jasně tým I. ČLTK Praha 7:2. Vzhledem k tomu, že v pražské Spartě už 
třetí rok je klubový management a majitelé úzce spojeni s Prostějovem, byl fi nálový 
duel jen potvrzením správné a hlavně společné fi lozofi e v péči o talenty. 
TK AGROFERT PROSTĚJOV KRALUJE TÝMOVÉMU DOROSTU, ve fi nále přehrál 
pražskou Spartu. Ta vyřadila v  semifi nále I. ČLTK Praha a štvanická dorostenecká 
reprezentace se musela spokojit se zápasem o bronzové medaile. Všechna tři fi nále 
mládežnických mistrovských soutěží družstev od mladšího žactva po dorost měla 
stejné obsazení – TK AGROFERT Prostějov a Sparta Praha! Dvakrát se radovala Haná, 
jednou Sparta, třikrát majitel obou klubů Dr. Miroslav Černošek. Šampionát začal 
zápasy osmi vítězů oblastí, mezi nimi byla i pražská Sparta, která doslova vymazala 
brněnský tým Michala Judy TC MJ-Tenis 9:0. Pak už se hrálo čtvrtfi nále, TK AGROFERT 
Prostějov přehrál jasně TK Precolor Plus Přerov 8:1, v semifi nále prostějovský tým 
vyřadil TK NERIDÉ 9:0 a postoupil do fi nále. O hodně napínavější zápas nabídlo praž-
ské derby mezi Spartou a I. ČLTK Praha, pro oba týmy to byl hodně prestižní duel, 
Sparta chce už pravidelně dokazovat, kdo vládne tenisové Praze. Štvanice po první 
rundě díky Staňkovi a zahraniční posile Broadymu vedla 2:1, za Spartu bodovala 
Siniaková. Třetí bod zvládla proti Paterové urvat Malečková, ale poté na 3:3 po dvou-
hrách vyrovnali Pavlík a Štaubert. Všechny čtyřhry se hrály na tři sety, všechny se 
přiklonily na stranu domácí bojovnější Sparty a tak se mohla těšit na středeční fi nále, 
na Štvanici zbyl jen souboj o bronz. Finále bylo jasnou záležitostí týmu z Prostějova, 
po dvouhrách bylo rozhodnuto. 
TŘI POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÉ DNY patřily šampionátům v mini a babytenisu. Oba tituly 
získali týmy z Prostějova. Po velké fi nálové bitvě s týmem TK Sparta Praha se o zlaté 
medaile v minitenisu v hale ČEZ Kolosea na Štvanici zasloužili: Jakub Menšík, Jan 
Hrazdil, Libor Kondler, Kristýna Tomajková, Darina Přecechtělová. Daniel Vašenka 
a Zdeněk Korec. Kapitánem týmu byl Ivo Müller, asistentkou kapitána Jitka Navrátilová. 
Zlato v babytenisu získalii Lukáš Zavřel, Adam Jurajda, Alan Matyáš, Josef Zapletal, 
Filip Čech, Vojtěch Grïn a Adam Křesina. Kapitánem byl Ivo Müller, asistenty Pavel 
Jaloviec a Ondřej Soukup. 

TK AGROFERT Prostějov, 
mistr ČR, mladší žactvo, 
2012, zleva dole: Anna 
Sisková, Dominika Hejčová, 
Anna Kynčlová, Dayana 
Yastremska, zleva nahoře: 
Ivo Šilhánek, kapitán, Jan 
Marančák, David Kovařík, 
Tomáš  Jiroušek, Evžen Holiš, 
Robert Steinhauser, Erik 
Najman, David Sedlář, Tomáš 
Kajlík, trenér, Pavel Jaloviec, 
zástupce kapitána.

TK AGROFERT Prostě-
jov, mistr ČR, dorost, 
2012, zleva dole: Gabriela 
Pantůčková, Diana Šumo-
vá, Eva Rutarová, Barbora 
Krejčíková, Tereza Smit-
ková, Barbora Štefková, 
zleva nahoře: Kyle Edmund 
Kyle, Ivan Kocourek, Adam 
Pavlásek, David Poljak, Václav 
Šafránek, Miroslav Herzán, 
David Krčmář, Marek Jalo-
viec, Antonín Pánek, trenér, 
Patrik Navara, zástupce 
kapitána, Jaroslav Machovský, 
kapitán.
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PĚT PROSTĚJOVSKÝCH FINÁLE

Minitenis
TK AGROFERT PROSTĚJOV – TK Sparta Praha 5:3 (Menšík – Fedasco 9:10, 10:1, 10:8, 
Hrazdil – L. Frűhvirtová 9:10, 10:9, 10:9, Tomajková – Kalina 10:9, 10:7, Vašenka – 
Pakurová 6:10, 10:6, 10:4, Hrazdil – Fedasco 8:10, 4:10, Menšík – L. Frűhvirtová 10:9, 
9:10, 10:6, Kondler –  D. Frűhvirtová 10:6, 10:4, Kondler – Pakurová 2:10, 10:9, 9:10).
Babytenis
TK AGROFERT PROSTĚJOV – TK Sparta Praha 4:2, (Zavřel – Papoušek 6:4, Jurajda – 
Veigert 6:1, Matyáš – Siniakov 6:7, Zapletal – Kračman 3:6, Čech, Zavřel – Kračman, 
Siniakov 6:3, Juraja, Matyáš – Papoušek, Veigert 7:6(1). 

Mladší žactvo
TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:4, (Jiroušek T. – Macháč 6:3, 4:6, 2:6, 
Sedlář – Oliel 2:6, 2:6, Yastremská – Kaňková 1:6, 7:5, 2:6, Kynčlová – Beránková 7:5, 
6:2, Holiš – Sedláček 6:2, 6:2, Marančák – Doubek 6:3, 6:2, Yastremská, Kynčlová – 
Kaňková, Cajthamlová 6:1, 7:5, Holiš, Sedlář – Macháč, Oliel 6.1, 3:6, 4:6, Jiroušek, 
Marančák – Barnat, Sedláček 6:4, 6:1).

Starší žactvo
TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 3:6, (Osmakčič – Ymer 4:6, 6:7, Čtverák 
– Bolardt 4:6, 6:4, 6:2, Holiš Š. – Nouza 2:6, 6:2, 5:7, Novák – Rikl 3:6, 3:6, Kolářová – 
Miklová 4:6, 6:1, 6:2, Cíchová – Bouzková 1:6, 7:5, 0:6, Kolářová, Cíchová – Miklová, 
Bouzková 3:6, 6:7, Čtverák, Holiš Š. – Ymer, Rikl 5:7, 2:3, Osmakčič, Novák J. – Duda, 
Nouza 5:7, 6:1, 1:0).

Dorost
TK AGROFERT Prostějov – TK Sparta Praha 5:1, (Edmund – Ymer 6:7, 6:4, 6:2, 
Šafránek – Papík 7:5, 6:2, Smitková – Siniaková 3:6, 6:2, 4:6, Krejčíková – Paterová 6:4, 
6:2, Pavlásek – Homola 6:2, 6:2, Jaloviec – Štaubert 6:7, 6:3, 6:3).

TK AGROFERT Prostějov, mistr ČR v  minitenisu, 2012, zleva dole: vlajkonoš 
Marek Veselý, Darina Přecechtělová, Jan Hrazdil, Zdeněk Korec, Jakub Menšík, 
vlajkonoš Jakub Kočí, Kristýna Tomajková, Libor Kondler, zleva nahoře: Dan Vašenka, 
Filip Navrátil, syn trenéra Ivo Müllera a trenérky Jitky Navrátilové.

TK AGROFERT Prostějov, 
stříbrní na ČR staršího 
žactva, 2012, zleva dole: 
Denisa Cíchová, Tereza 
Kolářová, Magdaléna Pan-
tůčková, Monika Kilnarová, 
Anna Slováková, Tomáš 
Kajlík, trenér zleva naho-
ře: Ivo Šilhánek, kapitán, 
Jan Krahulík, Jakub Novák, 
Ondřej Čtverák, Štěpán 
Holiš, Adam Konečný, Jiří 
Balun, Marko Osmakcic, 
Zuzana Strapková, fyzio-
terapeut, Pavel Jaloviec, 
zástupce kapitána.

TK AGROFERT Prostějov, 
mistr ČR v  babytenisu, 
2012, zleva: Vojtěch Grűn, 
Filip Čech, Adam Jurajda, 
Gabriela Hrubanová, tre-
nér a kapitán Ivo Műller, 
Estér Mikulcová, Lukáš 
Zavřel, Adam Křesina, 
Matyáš Alan, Josef Zaple-
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KDO KDO 
PŮJDE ZAPŮJDE ZA

Berdychem, Kvitovou a Veselým? 

TK_MAGAZIN_03.indd   30TK_MAGAZIN_03.indd   30 26.10.12   12:4826.10.12   12:48



31

Už druhým rokem se má v  Prostějo-
vě čile k světu projekt Hledá se nový 
Berdych, Kvitová a Veselý, za kterým 
stojí Nadace společnosti ČEZ. „Stala 
se hlavním partnerem našeho pro-
jektu a významným způsobem tak 
podporuje prostějovský mládežnický 
tenis,“ říká PR manažer firmy TK PLUS 
Tomáš Cibulec, který má tento pro-
jekt na starost. „Nové tenisové naděje 
musíme hledat pořád, je to nekončící 
proces a konkurence je stále větší,“ 
dodává  šéfka tenisových projektů 
TK PLUS Petra Langrová. V Národním 
tenisovém centru Morava bylo v dru-
hé polovině září opět plno, TK PLUS 
a tenisový klub TK AGROFERT pořá-
daly další ročník náborové akce Hle-
dá se nový Berdych, Kvitová a Veselý. 
Nábor byl určený pro děti narozené 
v roce 2007 a mladší, sraz byl u cvičné 
tenisové zdi. Přišlo opět hodně dětí, 
vynikající úspěchy českého tenisu, za 

kterými stojí především členové pro-
stějovského klubu, táhnou. 

Petra se stala symbolem tenisové 
úspěšnosti, stejně jako Tomáš Berdych. 
„Bylo zákonité, že musíme využít 
příkladu těchto vynikajících hráčů 
našeho klubu, navíc vše naznačuje, 
že dobrým příkladem pro mladé je 
i Jirka Veselý, který jako juniorský 
mistr světa ve spojení s  Jirkou Novákem 
stoupá žebříčkem ATP nahoru. Pro-
středky na výchovu talentované 
mládeže se hledají stále složitěji, ale 
proces hledání nových talentů se 

prostě nesmí zastavit,“ říká šéf pros-
tějovského tenisu Miroslav Černošek. 
„Jsem rád, že se nám daří v  katego-
riích mini a baby tenisu, že jsme klu-
bem, který získává nejvíce titulů. To je 
pro mladé naděje ta nejlepší pozvánka 
do našeho klubu, dokazujeme, že se 
umíme dokonale starat o talenty,“ 
přidává Černošek.

Co říkal po úspěšném odpoledni 
v Národním tenisovém centru Morava 
Tomáš Berdych? „Musím se přiznat, 
že vznik projektu je skvělá věc. Mně 
osobně se tento nápad líbil už od za-
čátku. Chtěl bych být v kůži těch ma-
lých dětí a mít možnost si jít takhle 
s někým zahrát, protože když jsem 
začínal, nic takového za mě nebylo. 
Bylo vidět, že zájem dětí v porovná-
ní s loňským rokem narostl a že si to 
dnes všichni náramně užili.“ A Petra 
Kvitová? „Byla jsem příjemně překva-

pená, kolik malých dětí se zúčastnilo 
dnešní akce. Když jsem viděla, jak jim 
dělá radost nás vidět naživo a mít 
možnost si s námi zapinkat na kurtě, 
měla jsem z toho dobrý pocit. Když 
jsem byla malá, nenaskytla se mi pří-
ležitost se setkat či dokonce si zahrát 
s žádnou tenisovou hvězdou.  Mys-
lím si, že osobní setkání s námi dodá 
dětem větší touhu a motivaci věnovat 
se tenisu a mít z něj radost.“ 

A co by Tomáš Berdych vzkázal nebo 
poradil dětem, které se chtějí naučit 

 „Mně osobně se tento nápad líbil už od začátku. Chtěl bych být v kůži 
těch malých dětí a mít možnost si jít takhle s někým zahrát, protože když 
jsem začínal, nic takového za mě nebylo. Bylo vidět, že zájem dětí v po-
rovnání s loňským rokem narostl a že si to dnes všichni náramně užili.“

Tomáš Berdych
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hrát tenis? „Nejdůležitější je podle 
mě svatá trpělivost. Tenis vyžaduje 
opravdu neuvěřitelné množství tr-
pělivosti a samozřejmě všech ostat-
ních věcí k  tomu. Bude určitě mnoho 
momentů, kdy je tenis nebude bavit, 
budou chtít dělat něco jiného se svý-
mi vrstevníky, ale popravdě potom, 
když to doslova „přetrpí a přebojují“, 

jsou ty okamžiky k  nezaplacení, ne-
dají se za nic koupit, nedají se nikde 
sehnat, prostě si je musí vybojovat 
sami pro sebe.“

Jak se na tento projekt dívá šéf mini 
a babytenisu v  TK AGROFERT Ivo 
Müller? „Mně se to líbí, je to určitě ku 
prospěchu. Dětem tento projekt nabízí 
obrovskou motivaci.“ 

Může setkání s Tomášem Berdychem 
či Petrou Kvitovou děti do budouc-
na tenisově ovlivnit? „Určitě to na ně 
působí velmi pozitivně. Já mohu při 
trénincích uplatnit to, že měli tu mož-
nost si s  Tomášem či Petrou zahrát 
a vysvětlit jim spoustu důležitých 
věcí. Co je ale dobré, na nábor do 
tenisové školičky TK AGROFERT 
Prostějov přišlo pětatřicet dětí. Vzhle-
dem k  výsledkům českých tenistů se 
s porovnáním s loňským rokem tento 
počet zvýšil. Je to dobrá vizitka projektu.“

Jak velké síto je ve školičce? „Za pět 
let zůstává u tenisů 20% dětí, kte-
ré jsou opravdu mladými talenty 
a mají naději v budoucnu. Ve školičce 
se snažíme vytvářet kolektivní duch, 
aby děti nebyly mezi sebou konku-
renty a tvořily tým.“ 

Co by Ivo Müller vzkázal nebo poradil 
rodičům dětí, které se učí hrát tenis? 
„Aby své děti při tenise vnímali. Měli 
by se však obrnit trpělivostí a chtělo 

by to také více osvěty, co se týká nej-
základnějších věcí v  tenisu a hlavně 
– aby vnímali to, že do tenisu nejdou 
jako do kroužku.“ 

Co říká projektu Ivo Šilhánek, šéftre-
nér mládeže do 14 let? „Je to úžasná 
věc. Když si člověk představí ty malé 
caparty a vedle nich hvězdy největšího 

kalibru, které nesou vlajku českého 
tenisu v  těch nejvyšších patrech, tak 
to byl fantastický zážitek nejen pro 
děti, ale i pro mě osobně. Když si to 
zpětně vybavím, běhá mi mráz po zá-
dech. Vše bylo dokonale připravené 
a organizované. Pokud jsem dobře 
počítal, tak jsme dnes získali rekord-
ní počet přihlášek – 35. Navíc mno-
ho dětí se osobně nemohlo zúčastnit 
a budou mít možnost se postupně 
přihlásit. Letos jednoznačně rekordní 
sezóna, z tohohle pohledu obdivuhodné.“

Je to dané výsledky, kterých dosahují 
Tomáš Berdych a Petra Kvitová? „My-
slím si, že ano. V  podstatě Prostějov 
je synonymum pro tenis, pro kvalitní 
tenis. Prostějov je dnes velice dobře 
vnímán ve světě díky vynikajícím te-
nisovým výsledkům.“

Může setkání s  Tomášem Berdychem 
a Petrou Kvitovou děti tenisově ovlivnit 
do budoucna? „V první řadě je to o jejich 
vlastním zájmu, jestli je tenis zaujme, 
bude je bavit, budou mít motivaci tré-
novat, zlepšovat se a v tom ty vzory beze-
sporu jednoznačně pomáhají. Vidí, že to 
není nesplnitelná meta, něco imaginár-
ního, mohou si na ně doslova „sáhnout“, 
mohou je vidět na vlastní oči. Z pohledu 
celkového systému, vzhledem k tomu, že 
se osloví více dětí, je větší pravděpodob-
nost, že se uchytí nějaký výjimečný talent.“

„Projekt Hledá se nový Berdych, Kvitová a Veselý úspěšně pokračuje 
a hlavně skončit nemůže, protože český tenis další Berdychy a Kvitové 
nutně potřebuje. Bez nich se neobejde.“

Petra Langrová, 
ředitelka tenisových projektů TK PLUS
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Co by Ivo Šilhánek poradil dětem 
a rodičům, kteří vstupují do teni-
su? „Trpělivost. Není klišé, že tenis je 
během na dlouhou trať. Pokud dítě 
tenis skutečně zajímá, baví a má ra-
dost ze hry, tak vzkaz rodičům je, ať 
se dítěti daří jakkoliv, určitě bez vý-
hrady ho podporovat. Děti trénink 
neberou jako zátěž, i když někdy do-
stanou pořádně do těla. Pro ně je to 

zábava, stejná –  jako když půjdou 
do kina nebo si hrát na hřiště. Ony se 
chtějí bavit, chtějí si hrát, v podstatě 
vydržet a pokračovat dál,“ dodává Ivo 
Šilhánek.

Zpočátku měl prospěšný projekt v zá-
hlaví jen dvě jména – Tomáše Berdycha 
a Petru Kvitovou, začas se u nich obje-
vil bývalý juniorský mistr světa. „Proč 
jsme přidali Jiřího Veselého mezi už 
zavedené hvězdy? Skončil své půso-
bení mezi juniory jako světová jednička, 
vyhrál dva juniorské Grand Slamy 
a pro mládež byl a je dokonalým pří-
kladem, že to jde, že se to dá dokázat. 
Navíc se mu začalo dařit v  seniorské 
kategorii a je mladým přece jen vě-
kově bližší. Dařilo se mu na turnajích 
Futures a třeba to bude právě on – 
a všichni bychom si to přáli – kdo 
bude postupovat na žebříčku a pří-
padně se probojuje do daviscupové-
ho týmu. Snažíme se také oslovovat 
mládež v  prostějovských školách, 
dostat je do naší přípravky, hodně 
nám záleží na tom, aby mezi nejta-
lentovanějšími byli také praví Prostě-
jováci. Prostě se snažíme, aby bylo co 
nejvíce talentovaných dětí z  našeho 
regionu,“ říká Tomáš Cibulec.

TK AGROFERT má proti ostatním klu-
bům velkou výhodu, tento klubový 
projekt si nikdy nemusel žádnou teni-

sovou hvězdu půjčovat, všichni jsou 
úzce spojeni s prostějovským klubem. 
„Nikdy jsme také nemuseli Tomáše či 
Petru přemlouvat, aby se našich akcí 
zúčastnili, oba jsou v tomhle dokonalí 
profesionálové, je na nich vidět, že jim 
dělá radost věnovat se malým tenis-
tům. Však také při jedné z akcí Tomáš 
říkal – je fajn, že zde můžu stát mezi 
vámi, malými dětmi, kteří se věnu-
jí tenisu, a doufám, že v  budoucnu 

bude někdo z  vás tady stát na mém 
místě,“ přidává Tomáš Cibulec. 

„Nadace ČEZ nám hodně pomohla, 
finančně tento náš projekt dlouho-
době podporuje. Společně jsme to 
nastartovali loni, letos pokračujeme 
dál a věřím, že tomu tak bude i v sezo-
nách příštích. Myslím si, že je hodně 
důležité a prospěšné – využívat pří-
kladu našich nejúspěšnějších tenistů. 
Vždycky je dobré, když děti mají před 
sebou nějaký vzor a vidí, že i jejich 
snažení může mít úspěšný konec,“ 
přidává šéf projektu Tomáš Cibulec, 
bývalý špičkový tenista, ve své době 
jeden z  nejlepších deblistů. „Tento 
náš projekt je zaměřený na mládež 
a perspektivu do budoucna. Sám 
dobře vím, jak nekonečná je to práce, 
kolik vyžaduje trpělivosti, píle a třeba 
se to nemusí podařit. Ale je v každém 
případě dobré a prospěšné, se na tu 
cestu vydat. Chceme se tomuto pro-
jektu dlouhodobě věnovat a musíme 
věřit, že se dočkáme dobrých výsledků.“

stanou ppořádně do těla. Pro ně jje to jíjíjjj ttenenisisu,u,,, aa ddououfáfám,m,,, žžee vv  bubudodoucucnunu 

b d ěkd á t d tát é
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KAMKAM
AŽ DOJDEAŽ DOJDE

1. SK Prostějov
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Marketingová agentura TK PLUS stojí za 
vzestupem prostějovského fotbalu, I. SK 
Prostějov patří v  Moravskoslezské fot-
balové lize mezi nejlepší a prostějovská 
mládež míří mezi českou elitu. Co říkal 
Miroslav Černošek na tiskové konferen-
ci před zahájením sezóny? „Horizont 
A-mužstva 1. SK Prostějov vidíme 
ve špičce MSFL, kde se budeme schop-
ni vtěsnat do areálu v ulici Edvarda 
Valenty. Rozhodně nesměřujeme 

k profesionálnímu fotbalu, hlavní pri-
oritou je vedle kvalitního třetiligového 
týmu dospělých mít i špičkové mlá-
dežnické výběry, založené na dobře 
fungující fotbalové akademii,“ rozvedl 
Černošek, který neopomene přidat, že 
se dlouho fotbalovému prostředí a mar-
ketingu kolem něj vyhýbal a že to byla 
i osobnost Miroslava Pelty, která ho pře-
svědčila. „Šéfem svazu je člověk, který 
ví něco o životě a který toho hodně doká-
zal. V době kdy vedl Spartu, dosahovala 
nejlepších výsledků. Má můj velký obdiv 
a respekt.“

A předseda Fotbalové asociace České 
republiky Miroslav Pelta byl v  Prostě-
jově na duelu 1. SK proti Žďáru nad 
Sázavou. „Miroslava Peltu vnímám jako 
představitele nejvýznamnějšího sportu 
ve světě i v České republice, ale součas-
ně i jako člověka s velice pragmatickým 
přístupem k životu, který je v  pracov-
ních vztazích velice spolehlivý a korekt-
ní,“ přibližoval Černošek svůj pracovní 
i osobní vztah s prvním mužem českého 
fotbalu. „Vzhledem k tomu, že se trochu 
motám kolem fotbalu, jsem považoval 
za užitečné a potřebné ho do Prostějo-
va pozvat a ukázat mu náš fotbalový 
areál a současně mu představit ty, kteří 

se mu v našem klubu věnují. Jedním 
z  důvodů jeho návštěvy byla i skuteč-
nost, že agentura Česká sportovní bude 
marketingovým partnerem FA ČR při 
organizování příštího mistrovství 
Evropy ve fotbale juniorů do jednadva-
ceti let. Dvě základní skupiny se přitom 
budou hrát na Moravě, v Olomouci a na 
Slovácku.“ S  Peltou přijel i Tomáš Pac-
lík, člen výkonného výboru FAČR a šéf 
Viktorie Plzeň. 

Samozřejmě se kolem šéfa českého fot-
balu točili novináři a padla otázka – není 
tajemstvím, že spolupracujete s prostě-
jovským klubem. Jak se tato spolupráce 
zrodila? „Vznikla v podstatě přirozenou 
cestou. Známe se s Mirkem Černoškem a 
jsme kamarádi, přátelé. Když se rozhodl, 
že pomůže prostějovskému fotbalu, tak 
jsem to uvítal a řekl mu, že pokud budu 
moci být nějak prospěšný,ať se kdykoliv 
ozve. Došlo k tomu několikrát v případě 
hráčů, které jsem do 1. SK doporučil a 
současně ujistil je samotné, že Prostějov 
bude dobrá štace.“

1. SK Prostějov nyní patří mezi přední 
týmy Moravskoslezské ligy. „Péčí o míst-
ní fotbal si Prostějov každopádně udělal 
během poměrně krátké doby dobré jmé-
no v rámci celé republiky. Při pohledu na 
aktuální tabulku soutěže jsem jen zvě-
davý, co se bude dít v případě vítězství v 
MSFL. Mirek Černošek totiž tvrdí, že třetí 
liga je pro něho strop, ale já tomu moc 
nevěřím...“ A dokázal by si šéf českého 
fotbalu druhou nejvyšší soutěž na tom-
to stadiónu představit? „Při zkušenos-
tech, které s Mirkem mám, nepochybuji, 
že pokud by se v případě postupu rozho-
dl do druhé ligy jít, dostane hřiště a jeho 

„Mirek Černošek je člověk, který má významné postavení v našem sportu, 
spoustu cenných kontaktů a na poli českého marketingu je důležitým 
hráčem, takže spolupracovat s takovou osobností se vždy vyplatí. A co 
se týká prostějovského fotbalu, až bude potřeba sem přivést nějakého 
dalšího hráče, na přátelské bázi se určitě zase domluvíme.“

Miroslav Pelta
předseda Fotbalové asociace ČR

„Chceme bavit lidi hlavně 
v domácím prostředí 

hezkým fotbalem na co 
nejvyšší úrovni, aby fan-

dové byli spokojení.“

Miroslav Černošek
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okolí po všech stránkách do stavu, od-
povídajícího nezbytným normám.“

Připomeňme si však, co říkal Miroslav 
Černošek před rokem. „Několik mana-
žerů se mě už ptalo, kdy s Prostějovem 
vyhrajeme první ligu. Ale já jim na to ří-
kám, že mám rád absurdní divadlo, ale 
určitě ho nebudeme hrát s prostějov-
skou kopanou. Řekl bych, že jsme v kaž-
dém případě vzbudili určitou pozornost, 
jsme agenturou, která má respekt. A zda 
chceme dojít až do první ligy? Někteří by 
to přivítali, někteří se toho bojí, protože 
by vznikl konkurent, který by mohl být 
fi nančně velmi silný. A znovu opakuji, 
naší ambicí není hrát nejvyšší fotbalové 
soutěže. Každopádně jsme ty vody tro-
chu provětrali.“

Přitom to byla zpočátku podpora mla-
dých nadějných žáků, která přivedla 
Černoška a TK PLUS k  prostějovskému 
fotbalu. „Péče o talentované fotbalisty 
a vytváření podmínek pro jejich růst, je 
pro nás hlavní prioritou,“ říkal Černošek, 
když hovořil o perspektivách prostějov-
ské kopané. „Podařilo se nám splnit 
všechny náročné podmínky k přidělení 
statutu Sportovního centra mládeže 
(SCM). Díky tomu bude starší dorost pů-
sobit v druhé nejvyšší soutěži, týmy U17 
a U16 pak dokonce v nejvyšší soutěži 
České republiky,“ konstatuje předseda 
1. SK Prostějov Petr Langr. V žákovských 
kategoriích pak Prostějov obhájil statut 
Sportovního střediska mládeže (SpSM), 
bude tedy i nadále působit v nejvyšší 
soutěži. 

Tradiční prostějovský klub se ve třetí nej-
vyšší soutěži představil na domácím hřišti 
poprvé od června roku 2004, nová krytá 
tribuna na východní straně pojme 460 di-
váků, celkově se tak do ochozů stadionu 
vejde na kryté sedačky na sedm stovek 
fanoušků, celková kapacita by se měla 
pohybovat okolo tří tisíc diváků.

„Ve spolupráci s městem jsme vybudo-
vali krásnou tribunu a nechali položit 
novou kvalitní trávu, v tomto úsilí – jít 
vstříc komfortu fanoušků navíc hodlá-
me v budoucnu pokračovat, například 
dostavbou tribuny podél celé západní 
strany hřiště. Třetím důležitým prvkem 
je postavení tak silného mužstva, které 
v Moravskoslezské lize bude hrát dů-
stojnou roli. Znovu opakuji, nejdeme za 
postupem, naším cílem je pohybovat se 
do pátého místa. A jako hlavní prioritu 
vidím bavit lidi hlavně v domácím pro-
středí hezkým fotbalem na co nejvyš-
ší úrovni, aby fandové byli spokojení,“ 
shrnul Černošek.

Během končícího léta probíhala také 
rekonstrukce areálu za Hloučelou. „A 
mě opravdu moc těší, jakým způsobem 
se nám podařilo zvelebit tamní dvě hři-
ště, včetně zázemí. Dnes už jde o velmi 
důstojný stánek určený pro všechny tři 
naše dorostenecké výběry a pro mužské 
béčko,“ konstatoval šéf 1. SK Petr Langr. 
A fanoušci? „Velmi si vážíme podpory 
příznivců z minulé sezóny, v podstatě na 
každé domácí utkání přišlo více než pět 
stovek diváků. Lidem teď opět vychá-
zíme vstříc tím, že ponecháváme výši 
vstupného na dvaceti korunách.“

Prostějovský 1. SK úspěšně kráčí Mo-
ravskoslezskou fotbalovou ligou a na-
víc má za sebou také velký fotbalový 
svátek, po dvanácti letech se na konci 
srpna konalo hanácké derby, domácí se 
utkali v druhém kole Poháru České poš-
ty se Sigmou Olomouc. Před dvanácti 
lety, 30. srpna 2000, prohrála olomouc-
ká Sigma, fi nalista tehdejšího Intertoto 
cupu, ve 2. kole Poháru ČMFS s LeRKem 
Prostějov 0:2. „Myslím si, že je v našich 
silách odehrát dobrý zápas. O postu-
pu vůbec mluvit nebudu, protože by 
to bylo příliš troufalé. Chtěl bych, aby-
chom předvedli takový výkon, že lidé, 
co se přijdou podívat, budou odcházet 
spokojeni,“ říkal trenér 1. SK Prostějov 
František Jura.

Hanácké derby nabídlo pět krásných 
branek, z postupu do 3. kola se nako-
nec podle očekávání radoval obhájce 
pohárové trofeje z Olomouce. Co však 
nikdo nečekal? Když místní hlasatel 
oznámil, že se na pohárový zápas přišlo 
podívat 3 834 diváků! Domácí prohráva-
li 0:1, pak Papoušek vyrovnal, ale poté 
se projevila síla jednoho z  nejlepších 
týmů české ligy a na konci byl stav 1:4. 
„Myslím si, že výsledek 4:1 je pro nás až 
příliš krutý. Trochu mi kazí jinak výbor-
ný dojem ze zápasu, který byl odměnou 
za to, co jsme tu všechno za poslední rok 
podstoupili. Nicméně pro naše hráče to 
byl skutečně svátek, dorazila taková 
spousta lidí, že to asi nikdo ani nečekal. 
A já doufám, že se jim ten zápas líbil a 
že budou spokojeni. To by mi mohlo na-
hradit to částečné zklamání z výsledku,“ 
zakončil své hodnocení František Jura.

1. SK přinesl do Prostějova hodně rados-
ti…

 „Podařilo se nám 
splnit všechny náročné 

podmínky k přidělení 
statutu Sportovního 

centra mládeže. Díky 
tomu bude starší dorost 
působit v druhé nejvyšší 
soutěži, týmy U17 a U16 

pak dokonce v nejvyšší 
soutěži České republiky.“ 

Petr Langr, 
předseda 1. SK Prostějov
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Jednou jste dole, 
jednou nahoře.

S námi 
zvládnete 
obojí.
Když stojíte na kurtu proti 
nejlepším hráčkám světa, nehraje 
roli technika ani výběr rakety. 
Rozhoduje to, kdo se cítí v danou 
chvíli nahoře a kdo dole. Chcete-li 
vyhrávat, musíte zvládnout obojí. 

Ofi ciální partner Petry Kvitové.
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Orientační sprint
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Na konci prvního říjnového týdne při-
pravilo statutární město Olomouc a 
marketingová agentura TK PLUS ve 
spolupráci s Českým svazem orientač-
ních sportů Velkou cenu Olomouce o 
Pohár primátora v orientačním sprintu. 
„Jsem rád, že se orientační běh vrací 
po roce 2008, kdy se zde konalo mist-
rovství světa, zpět do Olomouce. Akce 
nemá jen sportovní charakter, ale také 
vzdělávací. Jsou připravené různě akce 
pro nejmenší a mládež,“ pronesl před 
závody Martin Novotný, primátor měs-
ta Olomouce. Pořadatelé z SK Prostějov 
využili prostor, kde se v roce 2008 běžel 
na mistrovství světa sprint – v olomo-
uckých parcích, historických uličkách 
a zákoutích starého města, s doběhem 
před městskou radnicí.

 Co říkal před Velkou cenou Olomouce 
v  orientačním sprintu o Pohár primá-
tora v orientačním sprintu jednatel TK 
PLUS Miroslav Černošek? „Rád bych se 
vrátil se do roku 2002, kdy jsme s ori-
entačními běžci spolupracovali na po-
řádání Světového poháru v parkovém 
orientačním běhu, Park World Tour 
2002 tehdy hostily Kroměříž, Čechy 
pod Kosířem a Prostějov. V  roce 2008 
Olomoucký kraj a společně s ním měs-
to Prostějov přivítaly v  polovině čer-
vence 25. mistrovství světa v orientač-
ním běhu. Světový šampionát se tehdy 
vrátil do České republiky po sedmnácti 
letech, v padesátileté historii potře-
tí, na Moravě se konal vůbec poprvé. 
Už v  průběhu mistrovství světa v  roce 
2008 bylo jasné, že tento šampionát 
bude patřit k  organizačně nejlepším, 
navíc se do historie zapsal největším 
a nejkvalitnějším televizním pokrytím! 
A český orientační běh? Ten získal na 
Hané tři medaile, po sedmnácti letech 
zlatou na nejprestižnější klasické trati! 
Vzpomínám si, že s  partou nadšených 
orientačních běžců byla vždy dokona-

lá spolupráce a jsem přesvědčený, že 
tomu tak bude i při Velké ceně Olomou-
ce o Pohár primátora v  orientačním 
sprintu.“ 

Start, shromaždiště a cíl byl orientován 
na Horním náměstí s doběhem před 
městskou radnicí. Soutěžilo se již do-
poledne, probíhal závod určený pro 
žáky olomouckých škol, byla pro ně 
připravena nová výuková mapa, která 
bude i později využívána pro trénink 
orientace a topografi e při školní výuce 
a pro olomouckou sportovní veřejnost. 
„Chceme tímto způsobem děti přivést 
k pravidelnému sportování a navíc 
jim ukázat naše historické město. Není 
vyloučeno, že se z těchto závodů sta-
ne tradice,“ konstatoval primátor Olo-
mouce Martin Novotný.

V  hlavní kategorii si pro vítězství do-
běhla Iveta Duchová, v mužích byl nej-
rychlejší Tomáš Dlabaja. Byla to velko-
lepě pojatá akce s centrem v Olomouci 
na Horním náměstí, dopoledne probě-
hl závod určený pro žáky olomouckých 
škol, odpoledne se uskutečnil závod 
pro veřejnost a hlavní závod. Vše bylo 
doplněno kulturními vystoupeními a 
řadou dalších akcí. Na startu hlavního 
závodu se sešla výborná konkurence. 

„Za úspěchem našeho společného pro-
jektu byla opět dokonalá spolupráce 
s  vedením města, primátorem Marti-
nem Novotným, stejné to bylo s Čes-
kým svazem orientačních sportů, jeho 
místopředsedou Ivanem Matějů, stejně 
jako s Dušanem Vystavělem, ředitelem 
závodu Jindřichem Smičkou a s partou 
obětavých dobrovolníků z  řad orien-
tačních běžců,“ konstatoval šéf organi-
začního výboru Josef Váňa z TK PLUS. 
„Orientační běžci vždycky odvedli 
v Olomouci dokonalou práci, společně 
jsme organizovali světový šampionát 
v roce 2008, který byl považován za je-
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den z nejúspěšnějších v historii.“ Co do-
dával Ivan Matějů, místopředseda Čes-
kého svazu orientačních sportů? „Běžci 
měli opět možnost závodit v krásných 
olomouckých parcích, vychutnat orien-
taci v historických uličkách a zákoutích 
starého města, připomenout si kvalitní 
mapy z MS 2008.“

Jak byl spokojen s  organizací Český 
svaz orientačních sportů? „Velká cena 
Olomouce o Pohár primátora v  orien-
tačním sprintu naprosto splnila naše 
očekávání,“ konstatoval Ivan Matějů. 
„Pořadatelům se podařilo uspořádat 
akci v širším pojetí, skloubili náborové 
závody pro školy se závodem vrcholo-
vých běžců, byla vydána nová „výuko-
vá mapa“ s ukázkovými fotokonrolami, 
která bude sloužit olomouckým ško-
lám a sportovní veřejnosti v dalším ob-
dobí. Celé akce se zúčastnilo více než 
500 běžců, v  hlavním závodě se pak 

představila současná česká reprezen-
tace, která předvedla výborné výkony. 
Navíc se podařilo přilákat na start i 
úspěšné atlety – Jakuba Holušu, Dana 
Němečka a Jana Sýkoru z pražské Duk-
ly, takže došlo i zajímavému měření sil. 
Celá akce měla důstojnou atmosféru, 
zdařilý scénář, rychlý průběh a výbor-
né výkony, opravdu velká propagace 
našeho sportu,“ dodával Ivan Matějů. 
„Chtěl bych poděkovat statutárnímu 
městu Olomouc, marketingové agen-
tuře TK PLUS a oddílům orientačního 
běhu SK UP Olomouc a SK Prostějov, 
každý svým dílem přispěl k úspěšnému 
naplnění tohoto projektu. Jsem pře-
svědčen, že ještě v lepším provedení se 
můžeme těšit na uspořádání Akade-
mického mistrovství světa v  orientač-
ním běhu, které se v roce 2014 uskuteč-
ní v Olomouci.“

Velká cena Olomouce o Pohár primátora v orientačním sprintu:  
H21E, 2,7 km, 17 kontrol: 
1. Dlabaja (TJ Turnov / MTBO TJ Turnov), 13.10, 
2, Kodeda (Sportcentrum Jičín), 13.22, 
3. Procházka (SK Praga), 13.25. 
D21E, 2,3 km, 13 kontrol : 
1. Duchová (Lokomotiva Pardubice), 11.08, 
2. Kabáthová (SK Žabovřesky Brno) 11.18, 
3. Gomzyk Omová (TJ Turnov / MTBO TJ Turnov), 11.19.  

Závod škol
Dívky, 6. – 7. třída, 1, 4 km, 10 kontrol: 
1. Konečná (FZŠ Hálkova Olomouc), 
2. Jedličková (ZŠ a MŠ Demlova, Olomouc), 
3. Begová (Slovanské gymnázium Olomouc). 
Dívky, 8. – 9. třída, 1, 6  km, 12 kontrol:  
1. Janošíková, 
2. Hálková (obě Slovanské gymnázium Olomouc), 
3. Kvapilová (ZŠ a MŠ Nedvědova, Olomouc).      
Chlapci, 6. – 7. třída, 1, 4 km, 10 kontrol: 
1. Jirka, 
2. Vostál, 
3. Šimek (všichni Slovanské gymnázium Olomouc). 
Chlapci, 8. – 9. třída, 1, 6 km, 12 kontrol: 
1. Vystavěl, 
2. Samuel, 
3. Slováček (všichni Slovanské gymnázium Olomouc).  
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PARDUBICKÁPARDUBICKÁ
Prostějovská juniorka
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Šéftrenér TK AGROFERT Jaroslav Navrá-
til byl na Pardubické juniorce v posled-
ních čtyřech letech pokaždé, na dvorce 
Pod zámkem letos přivezl osmnáct te-
nistů a tenistek z  prostějovského klu-
bu, spolu s ním přijelo šest klubových 
trenérů.  „Hodně nám na výsledcích na 
Pardubické juniorce záleží. Loni tu zís-
kal titul Adam Pavlásek, ale neměl to ve 
fi nále se Šafránkem jednoduché. Prá-
vě ten letos patří k  velkým favoritům, 
prosadit se může také Marek Jaloviec. 
Z  děvčat dávám velké šance Barboře 
Krejčíkové,“ říkal Navrátil před junior-
kou. A šance prostějovského mládí ve 
čtyřhrách? „Singl je rozhodně důležitěj-
ší než debl, takže říkám, že kdyby jeden 
z dvojice Šafránek nebo Krejčíková ju-
niorku vyhrál, bylo by to skvělé. V deblu 
mají zkušenosti, které by měli prodat, 
ale v singlu je větší konkurence.“

Barbora Krejčíková měla už vloni v se-

mifi nále dva mečboly na pozdější ví-
tězku Jesiku Malečkovou, ale nepro-
měnila je. Také Václav Šafránek měl 
loni Pardubickou juniorku dokonale 
rozehranou, Adam Pavlásek loni cestě 
do fi nále sice neztratil ani set, ale ve fi -
nále musel odvracet mečbol proti Vác-
lavu Šafránkovi. Ten vyhrál první set, ve 
druhém vedl už 4:1 a za stavu 5:4 měl 

mečbol. Krejčíková i Šafránek byli letos 
první nasazení, mezi nasazenými byli 
také prostějovští Marek Jaloviec a Eva 
Rutarová, Marek byl třetí a Eva čtvrtá.

Největší favorit, loňský fi nalista, Václav 
Šafránek se překvapivě trápil první set 
proti patnáctiletému Ondřeji Krste-
vovi. Šafránek musel dohánět ztrace-
né podání, nakonec ale dokázal, proč 
právě on byl největším aspirantem na 
celkové vítězství. V úterý byla na pro-
gramu osmifi nálová utkání dvouher. 
Šafránek porazil Davida Minxe z LTC 
Houšťky dvakrát 6:4, v druhém setu 
však musel dohánět soupeřovo vedení 
4:1, další překážkou v cestě za titulem 
mu byl ve čtvrtfi nále Patrik Homola, 
Šafránek vyhrál 6:4, 7:5. V semifi nále 
Šafránek porazil Pavla Štauberta (TK 
Sparta Praha) 6:2, 6:3. Finálový zápas 
mezi Šafránkem a Tomášem Papíkem 
(TK Sparta Praha) byl plný dlouhých 

pěkných výměn, první set dospěl až do 
tie-breaku, v něm Šafránek měl setbol, 
ale nabízený otevřený dvorec netre-
fi l a tak přišel trest. Papík urval prvou 
sadu 9:7 v  tie-breaku. Druhý set začal 
lépe Šafránek, získal hned Papíkovo 
podání, ale brejk nepotvrdil, rozhodo-
vat musela opět zkrácená hra. Sparťan 
Papík vedl 1:0 a poté měl nahrané dva 

„Bylo samozřejmě příjemné sledovat slavnostní ceremoniály a při nich 
oceněné členy prostějovského klubu. Je třeba také říct, že se také do fi -
nále prosadili mladí ze Sparty, v tomto pražském klubu už několik sezon 
dokonale působí prostějovská fi lozofi e a ve Stromovce mají také výborné 
výsledky. Vyhráli největší favorité – Šafránek a Krejčíková, ale tyhle tituly 
jsou jen začátkem tvrdé tréninkové práce. Stačí se podívat na historickou 
tabuli vítězů Pardubické juniorky, je mezi nimi také hodně bezejmen-
ných, kteří se propadli do tenisového sklepa.“

Jaroslav Navrátil,
šéftrenér TK AGROFERT Prostějov 

Pardubická juniorka, jeden z nejstarších juniorských turnajů v Evropě, si letos 
připomínala 85. ročník a zcela přesvědčivě ji ovládl prostějovský TK AGROFERT.  
Na mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu získal 
všechny tituly – ve dvouhrách Barbora Krejčíková a Václav Šafránek, ve čtyřhře 
pár Marek Jaloviec, Václav Šafránek, Krejčíkové pomohla k titulu Aneta Dvořá-
ková (TK Sparta Praha). Právě tenisté a tenistky Sparty obsadily naprostou vět-
šinu fi nálových duelů, jen Martincová s Rohanovou (I. ČLTK Praha) se dostaly 
do fi nále čtyřhry. Takže se dá říct, že to byla Pardubická (Prostějovská) juniorka.

Vítězové Pardubické 
juniorky v posledních 

dvaceti letech

1993
Zíb ííbbbb  Martincová

1994
Škoch cchhh  Němečková

1995
Vaněk ěěk k k  Mačurová

1996
Kralert rrrttt  Ondrouchová

1997
Tabara rraaa  Schönfeldová

1998
Chramosta ttaa  Bedáňová

1999
Cakl kkkll  Hlaváčková

2000
Minář ááář ř ř  Benešová

2001
Berdych cchhh  Birnerová

2002
Lustig ggg  Hradecká

2003
Maršoun nnn  Böhmová

2004
Marek eek k k  Bergmanová

2005
Kameník ííík k k  Vaňková

2006
Košler eeerrr  Kvitová

2007
Blecha hhaaa  Malíková

2008
Šátral aaall  Kopřivová

2009
Veselý llýýýý  Borecká

2010
Vrňák áákk k k  Smitková

2011
Pavlásek eekkkk  Malečková

2012
Šafránek eekkkk  Krejčíková

(tučně členové 
prostějovského klubu)
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forhendy, ani jeden neproměnil v bod. 
Druhý set se přiklonil k  Šafránkovi, ve 
třetím setu v  sedmé hře prolomil Pa-
píkův servis, uvolnil se a poté už si ne-
nechal titul utéct. „Byl jsem od začátku 
nervózní, kámen ze srdce mi spadl, až 
když jsem ho brejknul ve třetím setu. 
Zlatá medaile je doma, zápas to byl 
ale těžký, Tomáš hrál výborně, tenis se 
musel líbit, jsem opravdu rád, že jsem si 
vynahradil ten loňský rok,“ říkal Václav 
Šafránek po fi nále.  

Barbora Krejčíková od začátku potvr-
zovala roli velké favoritky, ve druhém 
kole porazila Petru Šnajberkovou (TK 
NERIDÉ) 6:0, 6:1, ve třetím Terezu Mar-
tincovou (I. ČLTK Praha) 6:3, 6:4, ve 
čtvrtfi nále Karolínu Stuchlou (LTK Libe-
rec) 6:1, 6:1. Proti Nikole Schweinerové 
(TK Slavia Plzeň) se Krejčíková v semi-
fi nále zpočátku trápila, pak kurt zcela 
ovládla a soupeřku vyprovodila kaná-
rem – 6:0, 6:1. 

Závěrečný den začal fi nálovým střetnu-
tím mezi Barborou Krejčíkovou a Do-
minikou Paterovou. Roli favoritky po-
tvrzovala hned od začátku Krejčíková, 
přesnými údery a častou změnou ryt-
mu hry si dělala ze soupeřky snadnou 
kořist. Krejčíková nepřipustila žádnou 
komplikaci a stala se jednou z nejsuve-
rénnějších vítězek Pardubické Juniorky 
vůbec. Za celý turnaj ztratila ve dvou-
hře jen 17 her! 

Jak dopadli další dva prostějovští nasa-
zení? Jaloviec podlehl ve třech setech 
Štaubertovi ze Sparty, chyběly mu síly, 
v klubovém derby s Danielem Knofl íč-
kem strávili kolo předtím na dvorci bez 
deseti minut tři hodiny. Evu Rutarovou 
přepadla střevní viróza a tak se zápas 
třetího kola vůbec nehrál. 

Jak byl v Pardubicích spokojený šéftre-
nér Navrátil? „Bylo samozřejmě příjem-
né sledovat slavnostní ceremoniály a 
při nich oceněné členy prostějovského 
klubu. Je třeba také říct, že se do fi ná-
le prosadili i mladí ze Sparty, v  tomto 
pražském klubu už několik sezon do-
konale působí prostějovská fi lozofi e a 
ve Stromovce mají výborné výsledky. 
Vyhráli největší favorité – Šafránek a 

Krejčíková, ale tyhle tituly jsou jen za-
čátkem tvrdé tréninkové práce. Stačí 
se podívat na historickou tabuli vítězů 
Pardubické juniorky, je mezi nimi také 
hodně bezejmenných, kteří se propad-
li do tenisového sklepa… Vítězství na 
Pardubické juniorce ještě neotevírá 
dveře do velkého tenisu, hodně vítězů 
z  tohoto turnaje či dokonce z Orange 
Bowl nezvládla přechod mezi dospělé a 
nikdy se v tenise výrazněji neprosadili. 
Na druhé straně je také řada těch, kteří 
v Pardubicích nikdy nevyhráli, a přesto 
se dostali do absolutní světové špičky. 
Z  našich nejlepší třeba Karel Nováček, 
který byl pak osmý na světě či Radek 
Štěpánek, který byl také zatím na ATP 
nejlépe na osmém místě.“

Prvním prostějovským ví-
tězem Pardubické juniorky 
byl Jiří Zeman, podařilo se 
mu to 14. srpna 1955 a ve fi -
nále porazil dalšího Prostě-
jováka Antonína Doseděla 
6:4, 7:5. Pro Jiřího Zemana 
to byl největší den v  jeho 
tenisovém životě. Po dalším 
už ani netoužil, moc dobře 
věděl, že tenisový Pán Bůh 
mu tenisové štěstí nadělil 
jen jednou. „Bylo to spra-
vedlivé, nic většího jsem 
vyhrát nemohl, neměl 
jsem na to hru a ani mi to 
nevadilo,“ říkává, když se 
vrací zpátky ke své par-
dubické juniorské radosti. 
„Už ten titul byl navíc, měl 
jsem tehdy hodně velké 
štěstí.“ Jiří Zeman se zapsal 
do historie Pardubické ju-
niorky i tím, že byl mezi ví-
tězi jako jediný ženatý a už 
měl syna Jiřího. Tomu tehdy 
byly dva měsíce...
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JUNIORKYJUNIORKY
sahaly na medaili
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Jak se představily české týmy? Junior-
ský hrál v  sestavě Alessandro Ricci (I. 
ČLTK Praha), Patrik Rikl (TK Sparta Pra-
ha) a Štěpán Holiš (TK Deza Valašské 
Meziříčí), nehrající kapitán Miroslav 
Štencl, juniorky ve složení Marie Bouz-
ková (TK Sparta Praha), Tereza Kolářová 

a Denisa Cíchová (obě TK AGROFERT 
Prostějov), nehrající kapitán Jaroslav 
Balaš. 

Nasazování týmů na světovém šam-
pionátu je z  pohledu neevropských 
týmů vždy tak trochu věštění z  křišťá-
lové koule. Mistryněmi světa se staly 
nenasazené Slovenky, první nasazené 
Američanky skončily sedmé! Organi-
zátoři z  ITF trefi li nasazení a následně 
konečné umístění stříbrných Angliča-
nek a bronzového německého týmu, 

osmá nasazená Kolumbie skončila na-
konec poslední, šestnáctá… V katego-
rii juniorů lidé z ITF nasazení a následné 
fi nále tipli dokonale, Ameriku a Koreu, 
jen Španělsko bylo nasazené jako třetí 
a skončilo o dvě příčky níž, naopak Ja-
ponsko mělo v nasazení sedmičku a při 

závěrečném ceremoniálu si šli Japonci 
pro bronzové medaile.

Jaké byly české šance? „Když děvčata 
podají výkon nad své maximum, může-
me vyhrát skupinu. Je to tu však hod-
ně vyrovnané,“ dodával Jaroslav Balaš, 
který se shodou okolností opět objevil 
na kapitánské lavičce a byl to on, kdo 
v letech 2001 a 2003 přivedl české týmy 
v prostějovské pořadatelské éře k jedi-
ným zlatým medailím. „Přijeli jsme hrát 
o to, abychom neskončili poslední,“ 

„Organizátorské číslo čtrnáct je naprosto unikátní vzhledem k tomu, že 
se fi nálový turnaj konal podvaadvacáté v  historii. Toto číslo je jasným 
důkazem, že naši práci děláme dobře a také potvrzením dlouhodobě 
nadstandardních vztahů s  Mezinárodní tenisovou federací ITF, která o 
pořadatelství rozhoduje. V minulosti jsme byli opakovaně pochváleni za 
bezchybnou organizaci a toho si vážíme. Současně je to velký závazek.“ 

Miroslav Černošek

Čtvrté místo týmu děvčat, jen malý krok od stupňů vítězů a čtrnáctá příč-
ka chlapců – takový byl konečný výsledek české mládežnické reprezen-
tace na mistrovství světa družstev staršího žactva, jehož dějištěm bylo 
počtrnácté Národní tenisové centrum Morava. V 94 zemích bojovalo o po-
stup na Hanou celkem 176 týmů, v Prostějově se pak představilo šestnáct 
týmů juniorů a juniorek z 26 zemí. Do fi nále soutěže juniorů se probojo-
vali loňští vítězové Korea, nestačili však na suverénní mladé Američany, 
třetí příčku vybojovalo loňské stříbrné Japonsko, které porazilo čtvrtou 
nasazenou Brazílii. Soutěž juniorek skončila velkým překvapením, ve fi -
nále porazilo Slovensko Velkou Británii a v boji o třetí místo podlehl český 
tým Německu. Loňský vítěz Srbsko se do soutěže juniorek neprobojoval!

„Největším překvapením na-
šeho mistrovství bylo vítěz-
ství Slovenek, když porazila 
naše děvčata v semifi nále, 
tak jsem jim titul moc přá-
la, se Slovenským svazem 
máme velmi dobré vztahy a 
holky si titul zasloužily. Navíc, 
letos vyhrály i ME do 18 let, 
takže mají hodně mladých 
nadějí. Semifi nálová účast 
našeho týmu je výborným 
výsledkem, potěšila také 
předvedená hra. Škoda, že 
v semifi nále proti Sloven-
sku neměly holky více štěs-
tí. Podaly výborný výkon a 
nechaly na kurtu všechno, 
bylo to prostě velké česko-
-slovenské derby. Američani 
šli za vítězstvím přesvědčivě, 
potvrdila se také síla Asie, Ko-
rea ve fi nále a Japonsko opět 
na stupních vítězů. O velké 
konkurenci v  celosvětové 
kvalifi kaci na naše mistrov-
ství svědčí i to, že se do Pro-
stějova neprobojovaly Srbky, 
které obhajovaly loňský titul. 
A výkon českých juniorů? Po 
třech porážkách ve skupině 
to nevypadalo příliš dobře. 
Celkový dojem však vylepšilo 
vítězství nad Jihoafrickou re-
publikou, v  každém případě 
je dobře, že díky pořadatel-
ské kartě mají šanci startovat 
na tak prestižním mistrovství.

Tohle mistrovství mělo a 
má pro celý český tenis tolik 
důležitou prestiž, úzce spo-
lupracujeme s  ČTS, máme 
velkou podporu města Pros-
tějov a Olomouckého kraje. 
To bych chtěla hodně zdůraz-
nit. Bez téhle spolupráce by-
chom nemohli být nikdy tak 
úspěšní, navíc jak říká Dr. Čer-
nošek – není moc fi rem, které 
by se zajímaly o mládežnické 
projekty…“ 

Petra Langrová o MS do 14 let

Už poosmé se konal vzdělávací seminář, je pevnou součástí šampio-
nátu, i letos byl o něj mezi mladými velký zájem. „Luca Santilli se svým 
týmem se vždy dokonale připraví, dalo by se říct, že má až na malé 
výjimky stále stejné publikum, mladé naděje do 14 let, je ale vidět, jak 
se snaží přicházet s  novými nápady. Letos přednášel náš dobrý zná-
mý Balasz Taroczy, mimochodem byl součástí i našeho projektu hvězd 
Advantage Tennis, Balasz je v juniorské komisi ITF a dokonale zná tuto 
problematiku,“ připomínala význam těchto seminářů ředitelka mist-
rovství světa Petra Langrová.
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říkal naopak před zahájením kouč juni-
orů Miroslav Štencl, který byl na Hané 
v roli nehrajícího kapitána už počtrnác-
té. „Nechci, aby to skončilo ostudou.“ 

Los českým dívkám ve skupině B určil 
za soupeřky Austrálii, Rusko, Argenti-
nu. „Je to nejen nejtěžší, ale i nejvyrov-
nanější skupina, jsou v  ní proti ostat-
ním minimálně tři nadstandartní týmy 
a to ještě nevíme, jak hraje Argentina. 
Budou rozhodovat maličkosti a většina 
zápasů se dostane do čtyřher,“ hod-
notil los kapitán Balaš a určitě byl rád, 
že se české juniorky nakonec dostaly 

mezi nasazené – jedničku měly Ame-
ričanky, dvojku Velká Británie, trojku 
Austrálie, čtyřku Německo, páté místo 
mezi nasazenými patřilo České repub-
lice. Za námi byla na 6. příčce Čína, 7. 
Kanada, 8. Kolumbie. „Když jste mezi 
nasazenými, tak to vždycky pomůže, 
psychicky tým zvedne,“ přidával Balaš. 
Čeho se trochu bál? „Světový šampi-
onát, navíc na domácích kurtech, do-

stává docela přirozeně holky pod velký 
psychický tlak, do Prostějova p řijedou 
rodiče, známí, ale od začátku jsem byl 
přesvědčený, že i tohle holky ustojí. Spí-

še mám obavy, jak vše zvládnou v těch 
velkých vedrech kondičně. Nastupovat 
k  důležité dvouhře a pak třeba za ho-
dinu k rozhodující čtyřhře bude hodně 
náročné. Podmínky jsou ale stejné pro 
všechny.“

Juniorky vyhrály skupinu B, přehrály 
Argentinu 3:0, Rusko 2:1 a Austrálii stej-
ným poměrem. V semifi nále pak mladé 

Češky nestačily na tým Slovenska a pro-
hrály 0:3. Medaile byla blízko, jak se pak 
ale ukázalo – i hodně daleko. Všechno 
rozhodl hned první zápas Bouzkové se 
Slovenkou Terezou Mihalíkovou – Češ-
ka prohrála 3:6, 7:5, 3:6. „Je třeba říct, že 
od začátku nebyla Maruška v optimální 
kondici, projevilo se to i na kurtě – za sta-
vu 2:6, 1:5 však přišel neuvěřitelný obrat, 
zabojovala a vyhrála druhý set 7:5! Ve 

„Samozřejmě, celý svět se diví, že se mistrovství světa konalo v Prostějově 
už počtrnácté, ale přece jen bych rád řekl, že tahle čtrnáctka je tak trochu 
magická. Ti, kteří tohle mistrovství letos hráli, se v době, kdy se šampio-
nát na Hané konal poprvé, narodili. Tohle beru jako vzácnou symboliku, 
nakonec i to, že v Prostějově startovali mnozí, kteří se pak stali hvězda-
mi světového tenisu. Stačí nahlédnout do statistik – Richard Gasquet, 
Tomáš Berdych, Dinara Safi nová, Rafael Nadal, Novak  Djokovič, Nicole 
Vaidišová hráli na juniorském šampionátu v Prostějově a pak se za několik 
sezón dostali do Top Ten. O mladé naděje z celého světa je každoročně 
dokonale postaráno, prostějovští organizátoři v čele s Petrou Langrovou 
pokaždé odvedou skvostnou práci. Jsme dokonalými partnery, lidé z ITF 
v čele s Lucou Santillim jezdí do Prostějova jako za starými známými, za 
kamarády, prostě jsou na Hané jako doma.“ 

Ivo Kaderka o MS 14

V  průběhu olympiády v  Londýně byla podepsána nová pořadatel-
ská smlouva a šampionát bude další dva roky v  Prostějově, tedy do 
šestnáctého ročníku. Smlouvu za ITF podepsal šéf Francesco Ricci 
Bitti. „Bylo to opravdu něco úžasného, nádherný zážitek. Reprezen-
tační wimbledonské prostory, do kterých se běžně nedostanete, měl 
po dobu olympiády pronajatý Mezinárodní olympijský výbor a právě 
v nich byla smlouva podepsaná. Byli jsme v místech, která jsou jinak 
vyhrazena pro královskou rodinu a jejich hosty. Těžko se to popisuje, 
ale na tuto chvíli opravdu dlouho nezapomenu,“ vrací se do času lon-
dýnské olympiády Petra Langrová.
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třetím setu vedla 3:1, dostala však křeče 
do obou stehen, zápas s neuvěřitelnou 
bojovností dohrála, ale už nezískala ani 
gem a prohrála 3:6. V  druhém zápase 
nastoupila Tereza Kolářová proti Viktorii 
Kužmové, vedla 4:0, měla výhodu na 5:0, 
v  tie-breaku vedla 6:3, 7:6, ale prohrála 
8:10. I když holky obě dvouhry prohrály, 
je třeba říct, že v daném okamžiku před-
vedly naprosté maximum. Bohužel to ne-
vyšlo, rvaly se o výsledek, co víc si může 
kapitán přát – prostě i tyhle porážky ke 
sportu patří,“ říkal Balaš. 

Zápas o bronzovou medaili s Německem 
netrval ani dvě hodiny, navíc český tým 
nastoupil bez zraněné Bouzkové. Ve čty-
řech setech uhrály Češky pět gemů…

Čeští junioři ve skupině nikoho nepora-
zili, prohráli s Argentinou a Koreou 0:3, 

vyhráli jen čtyřhru za rozhodnutého, 
už poraženého stavu s  Francií. Určitě 
však bylo dobře, že dostal příležitost o 
rok mladší Rikl. „Patrik naznačil, že by 
z něj mohl být dobrý hráč. Po otci má 
cit pro hru, umí se k míči postavit. Musí 
však zlepšit servis a bekhend, stejně 
jako nabrat odpovídající kondici. To 
jsou zatím jeho slabiny,“ hodnotil mla-
dého Sparťana Štencl. Zákonitě z toho 
byla skupina o 13. – 16. místo, junioři 
v  ní porazili Jižní Afriku 3:0 a nestačili 
na Švýcarsko – skončili na 14. příčce. 

„Jsem spokojený, tohle místo odpovídá 
našim možnostem a hlavně – nejsme 
poslední,“ hodnotil smutný Štencl.

Američany na stupních vítězů čekali skoro všichni, Slovenkám Vikto-
rii Kužmové, Tereze Mihalíkové a Tamaře Kupkové věřil snad jen je-
jich nehrající kapitán Ján Studenič. Američané Michael Mnoh, Wiliam 
Blumberg a Francis Tiafoe prošli pod vedením kapitána Michaela Sella 
šampionátem bez zaváhání, Slovenky v Prostějově doslova šokovaly, i 
když ti, co vidí do zákulisí slovenského tenisu a uvědomují si úspěchy 
jejich mladých, překvapeni nebyli.
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HVĚZDYHVĚZDY
ve Stromovce
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Předseda vlády Petr Nečas přijel 
na začátku září do areálu tenisové 
Sparty, po roce opět vyslyšel po-
zvání Jaromíra Jágra a Miroslava 
Černoška, aby se osobně setkal ve 
sportovním prostředí s nejvýraz-
nějšími postavami českého sportu. 

„Velice si vážíme toho, že si premiér 
ve svém nabitém programu našel 
čas na setkání s nejlepšími sportov-
ci,“ konstatoval majitel společnosti 
Česká sportovní Miroslav Černošek. 
„Nedávné olympijské hry v  Lon-
dýně potvrdily, že sport je jedním 
z  největších fenoménů nového tisí-
ciletí, ovlivňuje život mladých lidí, 
inspiruje je k  hledání prospěšných 
morálních hodnot. I proto je péče 
státu o sport velice potřebná.“

V letošním olympijském roce byla 
hlavní hvězdou setkání již dvojná-
sobná olympijská vítězka a světo-
vá rekordmanka Bára Špotáková, v 
doprovodu svého trenéra a trojná-
sobného olympijského vítěze Jana 
Železného. Velmi vítanou účastnicí 
setkání byla mistryně světa ve slalo-
mu Šárka Záhrobská, která během 
prázdnin podstoupila vážnou ope-
raci hlavy, ale na Spartě jí již bylo do 

smíchu a s úlevou všem potvrzova-
la, že je v pořádku, trénuje a plánuje 
v nadcházející sezóně závodit.

Jaromír Jágr jménem zúčastněných 
sportovců poděkoval premiérovi, 
přítomným sponzorům a obchod-

ním partnerům za podporu, které se 
jim dostává. „Snažíme se dělat vše 
pro reprezentaci České republiky, 
stejně jako svými výkony získávat 
mladé lidi k aktivnímu sportování,“ 
říkal mj. Jágr, který je navíc v hoke-
jovém Kladně v nové roli. „Chci klub 
znovu nastartovat a rád bych začal 
od mládeže,“ konstatoval, když ho-
vořil o dlouhodobých plánech kla-
denských Rytířů. Jaromír Jágr pak 
předal premiérovi Petru Nečasovi 
dres Dallas Stars, když zažertoval na 
téma, že v případě výluky v NHL ho 
stejně potřebovat nebude... 

Setkání sportovních hvězd s pre-
miérem a obchodními partnery 
se už tradičně konalo v příjemné 
úsměvné atmosféře.
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KDO NÁM KDO NÁM 
STOJÍ V CESTĚSTOJÍ V CESTĚ

Champions League
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VK AGEL Prostějov vstupuje na pres-
tižní scénu evropské Ligy mistryň už 
popáté, v posledních třech sezonách 
si prostějovský volejbal našel cestu 
k  postupu. Šéf prostějovského volej-
balu Petr Chytil už několik let nepro-
bírá složitost a náročnost evropského 
losu, ten podle něj nikdy nemůže být 
v  silné evropské konkurenci snadný. 
„Mockrát se nadneseně mluvilo o 
skupinách, ze kterých se nedalo po-
stoupit, ale znovu opakuji – vždycky 
jsme v  posledních třech sezonách 
našli cestu, jak hrát play-off. Navíc se 
nám to podařilo i z nejnižšího losova-
cího koše, což dokazovalo sportovní 
kvality našeho týmu. Champions Lae-
gue je hodně náročnou soutěží, hrají 
v něm špičkové týmy a těžko může los 
nabídnout průměrného soupeře. Co 
bude však zajímavé? Jak budou ve 
složité ekonomické době jednotlivé 
týmy rozpočtově silné,“ říká předseda 
Správní rady VK Prostějov Petr Chytil.

Je třeba také připomenout, že do 

Champions League nám otevřela 
dveře volná karta, kterou jsme získali 
opět zásluhou Českého volejbalové-
ho svazu. „Vážíme si toho, na druhé 
straně však určitě i vedení evropské-
ho volejbalu vnímá naše úspěšné vý-
sledky na pohárové scéně,“ dodává 
Chytil. Ze šesti skupin postoupí do 
další vyřazovací fáze play-off vždy 
pouze dva první týmy v tabulce a tým 
s nejlepší bilancí na třetích místech. 

Prostějovský AGEL se proti loňské se-
zoně hodně změnil, viditelně omládl. 
„Podle nové klubové filozofie buduje-
me tým s perspektivou do budoucna, 
jeho vrchol by měl přijít za dva, tři 
roky. To však v  žádném případě ne-
znamená, že bychom se už dopředu 
vzdávali cílů na evropské scéně. Na 
druhé straně si reálně uvědomuje-
me, že ve většině zápasů budeme na-
stupovat proti soupeřům, kteří mají 
mnohem silnější ekonomické zázemí, 
ale přesto – klubový rozpočet, při re-
spektování všech zásad hospodár-
nosti, je stavěn tak, aby se VK AGEL 
Prostějov v  Champions League mohl 
postavit silným a slavnějším týmům,“ 
říká jednatel TK PLUS a šéf Správní 
rady VK Petr Chytil.

S  kým budou prostějovské volejba-
listky bojovat ve skupině B Champi-
ons League? Rabita Baku, Villa Corte-
se, Trefl Sopoty – určitě to jsou týmy, 
které vzbuzují respekt, mají za sebou 

vynikající výsledky a každý uhraný set 
proti nim bude velkým úspěchem. 

Tým Rabita Baku z  Ázerbájdžánu vy-
hrál mistrovství světa klubů v  roce 
2011, byl ve finále Champions Lea-
gue 2011 a třetí v CEV Cupu 2010, 
samozřejmě bezkonkurenčně kra-
luje ázerbájdžánské lize. Prostějov-
ské volejbalistky se s  týmem Rabita 
Baku utkaly v  osmifinále Champions 

„Chci věřit tomu, že se nám opět – i v naší silné skupině – podaří postoupit 
do dalších vyřazovacích bojů a co je důležité, získané zkušenosti z Cham-
pions League budou pro náš mladý tým určitě tou nejlepší investicí do 
budoucna. Kouč Miroslav Čada se svým realizačním týmem v uplynulých 
sezonách vždycky dokázal vytvořit tak silné družstvo, které se v evropské 
konkurenci prosadilo a jistě tak tomu bude i v letošní sezoně.“

Petr Chytil,
předseda Správní rady VK Prostějov
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League 2010/2011, na domácí palu-
bovce vyhrály 3:2, v  Baku podlehly 
0:3 a o dalším postupujícím rozho-
doval Zlatý set, který jsme prohráli 
11:15.

„Rabita Baku je jedním z nejbohat-
ších klubů světa a tomu odpovídá 
jeho hráčská síla. V posledních sezó-
nách dala Rabita vždy dohromady 
kádr plný mezinárodních hvězd a 
stejně tomu určitě bude i letos. Je sko-
ro jisté, že se opět zařadí mezi hlavní 
favority Champions League,“ říká o 

našem soupeři v  základní skupině B 
Petr Chytil. A Miroslav Čada? „Tento 
soupeř disponuje asi nejvyšším fi-
nančním rozpočtem ze všech klubů 
planety, proto si může dovolit mít na 
soupisce hráčskou top kvalitu z volej-
balově nejsilnějších zemí všech kon-
tinentů. V uplynulém ročníku Cham-
pions League Rabita nepostoupila do 
Final Four, tím víc tentokrát půjde za 
celkovým vítězstvím.“

Polský tým Atom Trefl Sopoty kraluje 
domácí nejvyšší soutěži, byl ve finá-
le Polského poháru, v  loňské sezo-
ně postoupil ze skupiny Champions 
League. VK Prostějov se s  Atomem 
Trefl Sopoty utkal loni v Lize mistryň 
dvakrát a moc se nám proti Polkám 
nedařilo. „Sopoty nám v uplynulém 
ročníku Champions League ve dvou 
vzájemných utkáních nedovolily 
uhrát ani set, pak musely překonat 
finanční problémy, znovu získaly ná-
rodní titul a teď se na mezinárodní 
scénu vracejí v plné formě,“ hodnotí 
naše šance předseda VK Petr Chytil. 

„Atom patří ke kontinentální špičce, 
byť se na jaře potýkal s ekonomickými 

problémy. Přesto v letošním play off 
Champions League málem vyřadil fa-
vorizovanou Rabitu Baku a dokázal 
vyhrát polskou ligu, takže existenč-
ní potíže očividně překonal,“ přidal 
kouč VK Miroslav Čada.

Třetím soupeřem bude italský tým 
MC-Carnaghi Villa Cortese. V  sezoně 
2010/2011 ve skupině D Champions 
League jsme v Itálii prohráli 0:3, doma 
pak jsme stejným poměrem Italkám 
porážku oplatili. MC-Carnaghi Villa 
Cortese vyhrál v  letech 2010 a 2011 

domácí ligu, letos byl v  lize druhý, 
v  posledním ročníku Champions Le-
ague skončil na vynikajícím čtvrtém 
místě! „Cortese jsme sice dokázali v 
minulosti porazit, ale italský volejbal 
dlouhodobě dominuje celé Evropě. 
Právě Villa na jaře postoupila do Fi-
nal Four uplynulého ročníku Cham-
pions League a to nejlépe dokládá 
její velkou sílu. I proti tomuto soupe-
ři můžeme jen překvapit,“ říká Petr 
Chytil. „Villa Cortese patří v posled-
ních letech k nejlepším celkům Itálie 
a svou kvalitu potvrdila i v uplynulé 
sezóně. Na domácí scéně pouze těs-
ně nedosáhla na třetí titul za sebou 
a po dvou zlatých medailích získala 
stříbro, v Champions League skon-
čila čtvrtá. Co do herní úrovně jde o 
srovnatelně těžkého protivníka, jako 
v případě Rabity Baku – to znamená 
nejvyšší evropské kategorie,“ dodává 
kouč Čada.

Dveře do Champions League se ote-
vírají 24. října, soupeřem VK AGEL 
Prostějov bude jeden z  největších 
favoritů Rabita Baku.

Zápasový program skupiny B CEV Champions League žen 2012/2013

1. kolo, 24. října: VK AGEL Prostějov – Rabita Baku, Villa Cortese – Trefl  Sopoty. 
2. kolo, 31. října: Trefl  Sopoty – VK AGEL Prostějov, Rabita Baku – Villa Cortese. 
3. kolo, 14. listopadu: Villa Cortese – VK AGEL Prostějov, Trefl Sopoty – Rabita Baku. 
4. kolo, 21. listopadu: VK AGEL Prostějov – Villa Cortese, Rabita Baku – Trefl Sopoty. 
5. kolo, 5. prosince: VK AGEL Prostějov – Trefl  Sopoty, Villa Cortese – Rabita Baku. 
6. kolo, 11. prosince: Rabita Baku – VK AGEL Prostějov, Trefl  Sopoty – Villa Cortese.
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VK AGELVK AGEL
hledá mladé naděje
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Hledáme nástupkyně týmu VK Prostě-
jov - úspěšného účastníka Champions 
League, tak se jmenuje projekt, za kte-

rým stojí TK PLUS a chce najít budoucí 
nástupkyně současných hvězd prostě-
jovského volejbalu. Nebylo to poprvé, 
co se vynikající prostějovské volejba-
listky vydaly na některou ze základních 
škol v Prostějově, aby mezi školáky 
propagovaly volejbal. „Už druhý rok 
hledáme nové Berdychy a Kvitové, le-
tos je v projektu nově i nedávný junior-
ský mistr světa Jiří Veselý a podobnou 
cestou jsme se vydali i v  našem volej-
balovém klubu,“ říká šéf VK Prostějov 
Petr Chytil. „Už v  minulých sezónách 
jsme spolupracovali s  prostějovskými 
školami, těší nás dlouhodobý zájem o 
soutěže v  přehazované a pro ty starší 
ve volejbalu.“ Nad Pohárem ZŠ Palacké-
ho v přehazované pro děti 1. až 5. tříd a 
ve volejbalu pro školáky ze 6. až 8. tříd 
převzal záštitu první náměstek primá-
tora statutárního města Prostějov Jiří 
Pospíšil. 

„Jsem moc rád, že naše město má ta-
kovou soutěž. Přeji vám krásné spor-
tovní zážitky, ať se všem daří a užijte si 
jak hru se špičkovými prostějovskými 
volejbalistkami, tak celou sezónu pěk-
ných turnajů,“ popřál Pospíšil mladým 
volejbalistkám. Vzápětí společně se 
sportovním ředitelem VK AGEL Pete-
rem Gogou předali ředitelce ZŠ Palac-
kého Dagmar Přikrylové šek na 25 tisíc 
korun, který bude využit na sportovní 
aktivity mládeže v rámci školy. Pohá-
rová soutěž běží už několik let a v nad-

cházejícím ročníku 2012/13 se jí zúčast-
ní devět týmů: čtyři v přehazované – ZŠ 
Palackého, ZŠ Dr. Horáka, ZŠ Kollárova, 

ZŠ Majakovského a pět volejbalových – 
ZŠ Palackého, ZŠ Melantrichova, ZŠ E. 
Valenty, RG a ZŠ Prostějov a ZŠ Otasla-
vice. Hráčky těchto družstev společně 
s přihlížejícími dětmi z pořádající školy 
se po dva dny scházely na palubovce 
velké tělocvičny, aby před zahájením 
svých vlastních bojů přivítaly vzácnou 
návštěvu. První den mezi mladé vo-
lejbalistky přišly Andrea Kossányiová, 
Pavla Vincourová, Cvetelina Žarková a 
Saskia Hippeová, druhý den Solange 
Soaresová, Veronika Hrončeková, Mi-
chaela Jelínková a Juliana Gomesová. 
U všeho byl sportovní ředitel VK AGEL 
Peter Goga, moderování akce se ujala 
vedoucí Poháru ZŠ Palackého Monika 
Fialová. „Cílem naší soutěže i tohoto 
projektu je podpořit zájem mládeže 
o sportovní hry. Přehazovaná u těch 
mladších je přitom ideálním přecho-
dem na cestě k volejbalu, v němž se 
zdokonalují starší děvčata,“ řekla Mo-
nika Fialová.

Každý den se samozřejmě konaly  ex-
hibiční duely, hráčky VK AGEL vytvoři-
ly s vybranými děvčaty týmy a vůbec 
nešlo o výsledky. Co však bylo rozho-
dující – děti se bavily, velký zájem byl 
o autogramiádu a nechybělo ani spo-
lečné focení. „Snad jsme holky svou 
návštěvou potěšily, udělaly jim radost 
a podpořily jejich zájem – věnovat se 
aktivně sportu, našemu volejbalu. Vě-
říme, že vydrží hrát i trénovat s tako-

„V práci s mládeží jsme hodnoceni v součtu umístění jako druzí nejlepší 
v České republice a to je pro klub, který v novodobé prostějovské volejba-
lové historii působí šestou sezonu, opravdu vynikající úspěch.“

Petr Chytil,
předseda Správní rady VK Prostějov
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vým zápalem a chutí, jako to předvedly 
proti nám. Z některých třeba jednou 
opravdu vyrostou opory prostějovské-
ho klubu,“ shodly se hráčky úřadujících 
mistryň republiky a účastnic evropské 
Ligy mistryň. „Tyto akce mají už svou 
tradici, hráčky se jich rády zúčastňují, 
dobře vědí, že jsou důležité nejen pro 
nábor nových mladých nadějí, ale i pro 
atmosféru kolem našeho klubu. S větši-
nou těchto dětí se vídáváme v hledišti 
na našich extraligových a pohárových 
zápasech,“ dodává sportovní šéf kubu 
Peter Goga. 

Když se v sezoně 2007/2008 začínal VK 
Prostějov psát novou prostějovskou 
volejbalovou historii, tak si od začátku 
dal management klubu za úkol – pe-
čovat o talentovanou mládež, vytvářet 
podmínky pro výchovu těch nejzapále-
nějších a nejobětavějších. A jaké má VK 
AGEL výsledky?  „V práci s mládeží jsme 
hodnoceni v součtu umístění jako dru-
zí nejlepší v České republice a to je pro 
klub, který v novodobé prostějovské vo-
lejbalové historii působí šestou sezonu, 
opravdu vynikající úspěch. Jsme rádi, 
že se nám v  této oblasti daří, ano, byl 
to jeden z cílů, který jsme si na začátku 
dali. Velký dík patří rodičům, že vedou 
své děti k aktivnímu sportování, stejně 
jako trenérům za jejich obětavou práci. 
A stále věřím, že se nám podaří vycho-
vat hráčky, které budou jednou slavně 
vítězit v  našem prostějovském drezu,“ 
říká šéf VK AGEL Petr Chytil. „Jsme rádi, 
že tuto naši fi lozofi i od začátku pod-
porují naši partneři, stejně jako město 

Prostějov a Olomoucký kraj.“

Volejbalový Prostějov to opravdu není 
jen úzké zaměření na nejlepší tým čes-
ké extraligy a účastníka Champions Le-
ague, ale i péče o mládež. V této oblasti 
kluby VK i TJ OP fungují jako dva sa-
mostatné a přitom úzce spolupracující 
subjekty. Od letošních prázdnin se ke 
spolupráci připojil i třetí prostějovský 
klub PVK Prostějov. V TJ OP budou tak 
jako dosud vyrůstat mladé naděje od 
těch nejmladších kategorií, těm největ-
ším talentům se pak otevírá možnost 
pokračovat se zlepšováním výkonnosti 
ve VK AGEL, třeba až na úroveň ženské 
extraligy. „Vždycky nám šlo o to, aby 
v Prostějově špičkově fungoval nejen 
vrcholek pyramidy v podobě ženského 
áčka, ale také všechny mládežnické cel-
ky pod ním. Dosažené výsledky svěd-
čí o tom, že se za několik posledních 
sezón udělala v tomto směru spousta 
dobré práce. V téhle dlouhé i náročné 
cestě určitě hodláme pokračovat. Dík 
patří všem našim mladým hráčkám, 
jejich rodičům a trenérům za výborný 
přístup i práci,“ říká jednatel TK PLUS 
a předseda Správní rady VK Prostějov 
Petr Chytil.
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www.ok-tourism.cz

Harmonie kultury a přírody

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 cyklo-

tras, 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. 

Přijeďte a uvidíte!Přijeďte a uvidíte!

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky  

Další informace na www.olomoucregioncard.cz

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

Tipy na výlet: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.  

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

JESENÍKYJESENÍKY
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

STŘEDNÍ MORAVASTŘEDNÍ 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

Ušetříte: cca 1 375 Kč

VSTUPY ZDARMA: 74 míst

hrady • zámky • muzea • zoo • památky UNESCO 
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky 
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf  

ATRAKTIVNÍ SLEVY: 121míst

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

Bouzov

Dlouhé StráněJavoříčské jeskyněAquapark Olomouc

Zámek a zahrady Kroměříž Petříkov

Kouty nad Desnou Mladějov

Zoo OlomoucVeteran Arena, Olomouc Vlastivědné muzeum, Olomouc
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VK AGELVK AGEL  PROSTĚJOVPROSTĚJOV
mládne
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Šéf prostějovského volejbalu Petr 
Chytl už na konci loňské sezony 
konstatoval, že tým bude mládnout 
a co je důležité, kouč Čada a jeho re-
alizační tým musel počítat s nižším 
rozpočtem. „Ve shodě s  titulárním 
partnerem společností AGEL jsme se 
dohodli, že naše klubová filozofie po 

následující tři roky bude zaměřena 
na mladé talentované hráčky, které 
by měly dostávat co největší herní 
příležitosti. Ať už jde o mladé české 
reprezentantky či některé naděje 
evropského či světového volejbalu. 
Chceme, aby tým byl spolu minimál-
ně tři sezony, za tu dobu nasbíral do-
statek zkušeností a mohl konkurovat 
ostatním evropským týmům,“ kon-
statoval před sezonou Chytil. „Sa-
mozřejmě, mladý tým je doplněný 
o zkušené hráčky a přirozená týmo-
vá konkurence nutí zákonitě i k  lep-
ším výsledkům a důslednější přípravě.“ 

Co rozhodlo, že VK AGEL dal před-
nost Champions League před CEV 
Cupem? „Na začátku byla samo-
zřejmě schůzka majitelů s  hlavním 
sponzorem a na ní padlo rozhodnutí 
– opět startovat v Lize mistryň, ov-
šem bez nějakých finančních dosti-
hů při sestavování kádru. A proč do-
stala přednost Champions League? 
Za prvé má mnohem vyšší úroveň, 
máme garantovaných šest velmi 

kvalitních utkání proti špičkovým 
soupeřům. Po téhle stránce nechce-
me ustupovat z maximální nároč-
nosti, nastavené v předchozích le-
tech. Za druhé je obrovský rozdíl při 
jednání s hráčkami, zda klub působí 
či nepůsobí v Champions League 
a už jen samotná příslušnost k to-

muto elitnímu evropskému poháru 
ohromně zvyšuje kredit klubu,“ kon-
statoval kouč Miroslav Čada.

Prostějovské volejbalistky mají také 
před sebou zajímavou metu, pokud 
vyhrají úvodní čtyři duely extraligy, 
mohou v Přerově proti místnímu PVK 
Precheza 1. listopadu odehrát sté ví-
tězné utkání proti týmům z  České 
republiky. Může se tak stát v UNIQA 
extralize, protože do Českého pohá-
ru vstupují naše ženy až 8. Listopadu 
a jsou nasazeny přímo do čtvrtfinále 
proti lepšímu z  dvojice Slavia Praha 
– TJ Sokol Šternberk. Všichni věří, že 
by vítězná série měla pokračovat.

A jak byl přepravený na sezonu vo-
lejbalový AGEL? „Nechci dopředu 
říkat nějaké silácké předpovědi, ale 
opravdu jsem rád – jak kvalitní tým 
se nám v nových ekonomických pod-
mínkách podařilo sestavit. Letos to 
bylo proti jiným sezonám mnohem 
složitější, hráčkám končily smlou-
vy a přiznám se, některé mě svým 

„Všem holkám, které od nás odešly, říkám – vždycky budete vzpomínat 
na podmínky a hlavně na klubovou atmosféru v Prostějově. Moc tako-
vých štací, jako je tahle naše, ve světě není.“ 

Miroslav Čada

„Vstupujeme do šesté sezony a jsem rád, že mohu zopakovat to, co loni – do-
stali jsme se do pozice, kdy jen mistrovské výsledky obhajujeme a zapisujeme 
se do sportovních historických statistik českého volejbalu,“ říkal před zaháje-
ním UNIQA extraligy žen Petr Chytil, jednatel TK PLUS a předseda Správní rady 
VK Prostějov. Jak to bylo loni? Prostějovský AGEL ovládl český ženský volejbal, 
všechny domácí soutěže a poháry vyhrál bez jediné porážky. Získal počtvrté 
titul UNIQA extraligy žen, navíc s důraznou suverenitou a zcela přesvědčivě. 
Prostějovské volejbalisty převzaly popáté Český pohár a počtvrté pohár Čes-
ko-Slovenský. „Nechci, aby to znělo nějak vychloubačně, ale zisk těchto trofejí 
jsme považovali za samozřejmost. Máme v Prostějově výborné podmínky a 
jiné cíle než vítězit prostě mít nemůžeme,“ konstatoval kouč Miroslav Čada. 

Dosáhne VK AGEL Pros-
tějov 1. listopadu na ma-
gickou vítěznou stovku? 
Má k tomu šanci v Přerově 
proti místní Precheze. Při-
pomeňme ještě, že se sou-
peřem z domácí soutěže 
prostějovské volejbalistky 
neprohrály od 15. dubna 
2009, kdy ve druhém fi ná-
le extraligy podlehly Brnu 
v pěti setech…
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jednáním a případnými požadavky 
překvapily. Navíc je dobře, že šest 
hráček máme pod smlouvou i na 
příští sezonu a to je pro stabilitu 
a perspektivu týmu hodně důleži-
té,“ říkal před sezonou kouč Čada. 
A vyjednávání s hráčkami? „Když za-
čnou až moc poslouchat své mana-
žery, kteří jim namlouvají, jak jsou 
výborné a jakou mají cenu na hráč-
ském trhu, tak mám pocit, že pak na 
palubovku přijde někdo úplně jiný. 
I svět volejbalu se musí definitivně 

pohybovat v reálných ekonomických 
číslech, rozpočty nejsou nafukovací, 
ale to není jen problém náš, všude 
mají hluboko do kapsy. Samozřej-
mě, v  Champions League je několik 
týmů, které snad mají vodotrysk 
na peníze, ale těch je opravdu pár. 
A ještě něco – všem holkám, které od 
nás odešly, říkám – vždycky budete 
vzpomínat na podmínky a hlavně 

na klubovou atmosféru v  Prostějo-
vě. Moc takových štací, jako je tahle 
naše, ve světě není,“ dodával Čada. 

Bude složité s  výrazně mladším tý-
mem obhájit vítězství v extralize, 
Českém poháru i Česko-slovenském 
poháru?

„Musíme všechno vyhrát, i když tým 
omládl, navíc jsme s  jeho složením 
spokojeni. Pořád jsme největšími fa-
vority a tuhle roli je nutné přesvěd-
čivě plnit. Říkám to od začátku ma-

jitelům, říkám to hráčkám, a co jsem 
přišel do Prostějova, už nikdy nic ji-
ného říkat nebudu.“

Hrací systém UNIQA extraligy žen: 
Deset zúčastněných družstev se střetne každý s každým doma – ven-
ku v základní části (18 kol), poté bude následovat nadstavbová fáze 
ve skupinách o 1. až 5. místo a 6. až 10. místo (dalších 8 kol). Soutěž 
následně vyvrcholí play off prvních osmi celků tabulky, poslední dva 
týmy sehrají baráž o záchranu společně s vítězem 1. ligy.

Boduje se nově 
italským způsobem!

Od nadcházejícího roč-
níku 2012/2013 se bude 
nově bodovat systémem, 
kterému se říká – italský. 
Tedy způsobem běžným 
i v mezinárodních soutě-
žích: tři body za vítězství 
3:0 či 3:1, dva body za vý-
hru 3:2, jeden bod za po-
rážku 2:3 a nula bodů za 
prohru 1:3 nebo 0:3.

TK_MAGAZIN_03.indd   62TK_MAGAZIN_03.indd   62 26.10.12   12:5026.10.12   12:50



Kvalita prověřená časem
        Quality Through The Ages

M O R AV I A  STE E L  A . S., TŘINEC-STARÉ  MĚSTO, PRŮMYSLOVÁ  1000, 739 70 TŘINEC 

TEL . : +420 -558-537 301, +420 -558-532 066, FA X : +420 -558-324 355, W W W. MOR AVIA-S TEEL .C Z

 KONTISLITKY :: BLOKY :: BRAMY :: SOCHORY :: KOLEJNICE ::  DROBNÉ KOLEJIVO  

:: ÚHELNÍKY ROVNORAMENNÉ :: KRUHOVÁ, ČTVERCOVÁ A ŠESTIHRANNÁ OCEL :: TYČE TAŽENÉ A LOUPANÉ  

:: PLOCHÁ A ŠIROKÁ OCEL :: VÁLCOVANÝ DRÁT :: BETONÁŘSKÁ OCEL :: OCELOVÉ BEZEŠVÉ TRUBKY

 CAST BLOOMS AND BILLETS :: BLOOMS :: SLABS :: BILLETS :: RAILS :: RAILWAY ACCESSORIES  

:: EQUAL ANGLES :: ROUND, SQUARE, AND HEXAGONAL STEEL :: DRAWN AND PEELED BARS  

:: SEAMLESS STEEL TUBES :: WIRE RODS :: FLAT BARS AND UNIVERSAL PLATES :: REINFORCING BARS

WWW.MORAVIA-STEEL .CZ

TK_MAGAZIN_03.indd   63TK_MAGAZIN_03.indd   63 26.10.12   12:5026.10.12   12:50



64

PROSTĚJOVPROSTĚJOV
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Šéf prostějovského tenisu Miroslav 
Černošek se už několik sezon snaží vy-
chovat hráče, kteří by byli zálohou za 
naší daviscupovou špičkou – za Berdychem 
a Štěpánkem. Radost mu určitě udělal 
Jiří Veselý svým titulem juniorského mi-

stra světa, stejně jako Adam Pavlásek. 
S  Jirkou Veselým navíc spolupracuje 
Jiří Novák. „Pro naše mladé talentova-
né tenisty musíme organizovat takové 
turnaje, na kterých mají šanci – prosadit 
se. Je nesmysl kupovat karty na velké 
turnaje, na které ještě výkonnostně ne-
stačí,“ konstatuje už dlouhou dobu šéf 
prostějovského tenisu Miroslav Černo-
šek. „Navíc je hodně důležité, že si mladí 
tenisté každou výhrou zvedají hráčské 
sebevědomí a pro tenistu není nic hor-
šího než série několika turnajů s poráž-
kou v  prvním kole. Na těchto turnajích 
také začnou poznávat své vrstevníky, 
se kterými budou – pokud uspějí – v bu-
doucích letech bojovat o nejlepší místa 
na žebříčku ATP. Všichni hráči našeho 
klubu, kteří se výrazně prosadili, šli 
touto cestou a musí po ní jít také Veselý, 

Pavlásek a další nadějní mladí hráči. 
Proto jsem rád, že jsem našel pochopení 
pro tento projekt u prezidenta Českého 
tenisového svazu Ivo Kaderky.  Když to 
shrnu, začínáme dělat jen to, co je na-
příklad zcela běžné ve Španělsku. Tam 

je takových turnajů nejméně dvacet...“

„Kluci mají trojnásobnou možnost uhrát 
solidní body, navíc v  Česku, Prostějováci 
navíc na domácích kurtech. Během roku 
přitom musejí objíždět spoustu turnajů 
v cizině, většina z nich jsou hodně silně ob-
sazené, takže se mladí často ani neprokou-
šou kvalifi kací do hlavní soutěže. Teď mají 
ideální příležitost získat body, posunout 
se na žebříčku nahoru a mít lepší výchozí 
pozici do další kariéry v nesmírně tvrdé 
mužské konkurenci,“ konstatovala Petra 
Langrová, která sama jako bývalá vynikají-
cí hráčka dobře ví, jak náročně se v kvalifi -
kacích otevírají dveře do hlavních soutěží. 
„Naše snažení výrazně podpořil Český 
tenisový svaz. Všichni chápeme, že pokud 
máme vychovat další špičkové hráče, mu-
síme jim přechod od juniorů usnadnit.“

„Turnaj Prostějov Open dal možnost hlavně mladým hráčům uhrát své 
první body do žebříčku ATP. V hlavní soutěži se objevilo sedmnáct čes-
kých hráčů, deset jich bylo ze Slovenska. Dále tu byli hráči z Polska, Ra-
kouska či Argentiny, byl jsem velice spokojen s hráčským složením, které 
se v Prostějově prezentovalo. Jirku Veselého jsem sledoval celý turnaj a 
můžu říct, že byl před jeho začátkem hodně nervózní. V úvodních dvou 
kolech to bylo na Jirkovi docela znát, navíc hrál proti soupeřům, které zná 
i z tréninku a to je vždycky psychicky náročnější. Po těchto vítězstvích 
však z něj nervozita opadla, začal si více věřit, pomohla mu i výhra ve 
čtyřhře s Adamem Pavláskem a bylo na něm vidět, že se lepší. Ve fi nále 
s Rakušanem Dominikem Thiemem podal jeden z nejlepších výkonů a za-
slouženě celý turnaj vyhrál. Jsem nesmírně rád, že tomu bylo právě před 
domácím publikem.“ 

Petr Flašar,
ředitel turnaje Prostějov Open

Český tenis má další seriál turnajů futures – v Prostějově, v Praze na Spartě 
a v Liberci, každý s dotací 15 tisíc dolarů. „Rozhodli jsme se touto cestou pod-
pořit naše juniory, kteří se snaží prosadit mezi dospělými, a k tomu jim pomůže 
každý dobrý výsledek v mužské kategorii. Taková je fi lozofi e naší společnosti 
TK PLUS, a jsme rádi, že jsme našli podporu v Českém tenisovém svazu. Právě 
ve spolupráci s ním pořádáme nejen prostějovský futures, ale i ten následující 
na Spartě, a třídílný seriál uzavře turnaj této kategorie v Liberci. Za tuhle spolu-
práci patří ČTS velké poděkování,“ řekla před turnajem Prostějov Open ředitelka 
tenisových projektů agentury TK PLUS Petra Langrová. 
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Podpora menších turnajů kategorie 
futures a challengerů patřila od začátku 
k základní fi lozofi i ČTS a jeho preziden-
ta Ivo Kaderky. „Jsme zemí, která orga-
nizuje nejvíce mládežnických turnajů 
ITF a Tennis Europe, na turnajích futu-
res dáváme nové příležitosti českému 
tenisovému mládí. Pro současnou etapu 
vývoje tenisu u nás je mnohem smyslu-
plnější udělat co nejvíce turnajů s nižší 
dotací – challengerů a futures, právě na 
nich dostává příležitost velké množství 

českých mladých hráčů a hráček, získá-
vají na nich první důležité body do svě-
tových žebříčků. Touto cestou jdeme od 
roku 2000 a prošly jí i současné hvězdy 
Berdych a Kvitová,“ říká šéf českého te-
nisu Ivo Kaderka. 

Když budou Jiří Veselý, Adam Pavlásek 

a mnozí další začas vzpomínat na oka-
mžiky, které ovlivnily jejich kariéru, 
určitě si připomenou druhou polovi-
nu letošního července, kdy jim domácí 
tenisový kalendář nabídl seriál – Prostě-
jov Open, Sparta Prague Open a Svijany 
Open v Liberci. První dva turnaje vyhrál 
Jiří Veselý, ve třetím se probojoval do 
fi nále a prohrál s  klubovým kolegou 
Adamem Pavláskem. Žebříčková statis-
tika po tomto seriálu byla hodně opti-
mistická. Před turnajem v Prostějově byl 
Jiří Veselý na 531. místě ATP a po fi nále 
v  Liberci mu žebříček ukázal postup 
o 183 míst na 348. příčku! Adam 
Pavlásek byl na 781. místě, po vítězství 
v  Liberci postoupil na 557. místo, tedy 
postup o 224 míst na žebříčku ATP. 

Jak hodnotil seriál sportovní ředitel ČTS 
Jaroslav Balaš? „Mladí hráči měli pří-
ležitost získat první body do žebříčku 
ATP, nebo body, které by jim pomohly 
k rychlejšímu postupu nahoru. Všechny 
tři turnaje vyhráli Češi, takže záměr po-
moci mladým se stoprocentně vydařil 
a nemohlo to dopadnout lépe. Mezi ví-
těze dvakrát zapsal Jirka Veselý (1993) 
a jednou Adam Pavlásek (1994). U něj 
jsme navíc zvažovali, zda by neměl re-
prezentovat Českou republiku na ME 

jednotlivců v Klosters do 18 let, ale na-
konec jsme upřednostnili jeho start na 
tomto seriálu, tedy na programu dospě-
lých. Své si už v mládežnické reprezentaci 
uhrál, Adam měl šanci získat body do 
žebříčku ATP a tu využil.“ 

Bude mít tento prospěšný seriál pokra-

čování v  příštím roce? „Chtěli bychom, 
aby se tento seriál stal pravidlem, po-
moc mladým českým hráčům je hodně 
důležitá,“ říká šéf českého tenisu Ivo 
Kaderka. „Na jaře jsou tři turnaje s  do-
tací 10 tisíc dolarů, pak následují tři s 15 
tisíci a v zimě dva s dotací 15 tisíc dola-
rů a to už je opravdu kvalitní turnajová 
šance. Jarní patří do seriálu Severočeské 
doly Tour v  Teplicích, Mostu a Jablon-
ci nad Nisou, v  červenci tedy následují 
Prostějov, Praha a Liberec a v  zimě to 
byly v  seriálu Moravské naftové doly 
Tour turnaje ve Frenštátě pod Radoštěm 
a Opavě.“

„Pro naše mladé talentované tenisty musíme organizovat takové turnaje, 
na kterých mají šanci – prosadit se. Je nesmysl kupovat karty na velké 
turnaje, na které ještě výkonnostně nestačí.“ 

Miroslav Černošek

Jaká byla celková počítačová bilance třech turnajů futures? 
Veselý 69 bodů, Pavlásek 32, Kunčík a Jebavý 12, Šátral 9, Šafránek, Lustig 
a Lucák 4, Schmid, Bulant a Rumler 2, Vrňák 1 bod. Ještě připomenutí, 
v kategorii Futures, 15 tisíc USD, je následující bodové ohodnocení – vítěz 
27, fi nalista 15, semifi nalista 8, čtvrtfi nalista 4, postup do druhého kola 1 
bod, účast v hlavní soutěži bez bodu.

TK_MAGAZIN_03.indd   66TK_MAGAZIN_03.indd   66 26.10.12   12:5026.10.12   12:50



ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Projekt zaměřený na podporu výstavby nových nebo modernizaci 

stávajících dětských, sportovních a multifunkčních hřišť.

ORANŽOVÁ UČEBNA

Projekt Oranžová učebna pomáhá zlepšovat podmínky pro výuku 

technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných 

školách.

ORANŽOVÉ KOLO

Nadace ČEZ navštěvuje se svým interaktivním projektem řadu 

sportovních, kulturních a společenských akcí a nabízí návštěvníkům 

možnost přispět vlastní energií neziskovým organizacím. Dobrovolní 

cyklisté šlapou po dobu jedné minuty na rotopedech a energii takto 

získanou (a přepočítanou na peníze) věnují jedné ze dvou vybraných 

místních neziskových organizací.

PODPORA REGIONŮ

Projekt zaměřený na podporu dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální 

péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, životního 

prostředí či rozvoje infrastruktury.

Podporovány jsou aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života 

obyvatel v regionech.

ORANŽOVÉ SCHODY

Project oranžové schody pomáhá školám odstraňovat architektonické 

bariéry a zpřístupnit tak výuku žákům se zdravoním znevýhodněním.

Nadační příspěvek mohou školy využít na pořízení schodišťových plošin, 

schodolezů, výtahů nebo naváděcích systémů.

PŘINÁŠÍME ENERGII DO VAŠEHO ŽIVOTA

Nadace ČEZ podporuje pestrou paletu aktivit a projektů zaměřených 

na zvyšování kvality života obyvatel. 
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Extraligový titul obhajoval TK SEZOOZ 
Prostějov v  roce 1998 mezi kapkami 
deště, tenisté se několikrát z antuky 
stěhovali do haly. Prostějovský tým byl 
opět největším favoritem, navíc místní 
management z Hané dával všem jasně 
najevo, jak mu na prestižním týmo-
vém titulu záleží. Od pětadevadesá-
tého kraloval naší extralize, i když jed-
nou není na listině vítězů napsán kvůli 
dobře známému „případu Hingisová“, 
přesto byli Prostějovští i v roce 1996 
jasně nejlepším týmem u nás. Finále 
extraligy se hrálo v Přerově, boj o třetí 
místo v Prostějově. V předvečer Extra-

ligy KB Cup byla zahájena reprezenta-
tivní výstava Alfonse Muchy za osobní 
účasti Ivana Lendla, velkého sběratele 
a obdivovatele Muchových děl. Na 
soupisce byla opět světová jednička 
Martina Hingisová, vítěz Australian 
Open Petr Korda, vedle už osvědče-
ných prostějovských reprezentantů 
byli novými posilami Daniel Vacek, 
David Rikl a Henrieta Nagyová.

„Extraligový tým byl vždycky naší nej-
prestižnější vizitkou,“ tvrdili pravidel-
ně prostějovští šéfové. V sezóně 1997 
měl prostějovský tým na sobě obleče-
ní Gianni Versace, v roce 1998 ho oblé-
kala prestižní fi rma Steilmann Gruppe, 
sportovně pak fi rma NIKE. Tým byl 
představen na galavečeru po vernisáži 
výstavy Alfonse Muchy, kterou oteví-
ral Ivan Lendl. Cyril Suk dostal pohár 
za deblový titul na US Open, svým 
houslovým kumštem všechny nadchl 
Václav Hudeček.

„Extraliga je pro náš klub jedním 
z vrcholů celoročního snažení a chce-
me pokračovat v kvalitní tradici této 
soutěže,“ říkal manažer TENISKomerc 
plus Petr Chytil. „Vedle těchto prestiž-
ních fi rem se na extralize podílí i řada 
dalších partnerů. Vážíme si této spolu-
práce, bez jejich pomoci bychom nikdy 
nemohli zvyšovat úroveň našich akcí.“ 
Přidejme ještě, že exkluzivní výstava 
Alfonse Muchy proběhla za podpory 
SPT Telecom a generálních partnerů 
této události, fi rem Alcatel a Siemens. 
„Tato výstava je potvrzením našich zá-
měrů, že se nechceme prosazovat jen 

v oblasti sportu,“ dodával Černošek.

„Opravdu nemůžeme mít jiný cíl, než 
obhájení titulu. Navíc nastupujeme do 
soutěže s velmi silným týmem a věřím, 
že se nám to podaří. Samozřejmě, je to 
pro nás i velká zodpovědnost, TK SE-
ZOOZ patří jasně k nejlepším klubům u 
nás, má vynikající sponzorské zázemí, 
pořádá prestižní turnaje a tak je zce-
la zákonité, že má i v nejvyšší týmové 
soutěži takové cíle,“ říkal kapitán TK 
SEZOOZ Prostějov Jaroslav Navrátil. 
„Máme nejsilnější sestavu za posled-
ní léta, na druhé straně je už ale dnes 
jasné, že budeme oslabeni o Martinu 
Hingisovou, která je největší hvězdou 
fedcupového týmu Švýcarska a prá-
vě ona měla největší zásluhu na tom, 
že se poprvé v historii probojovali do 
fi nále. Termín extraligy a fi nále Fed 
Cupu se prolínají a to je velká škoda. 
Myslím si, že Henrieta Nagyová Mar-
tinu zastoupí a bude velkou oporou 

„Od začátku byla tato soutěž pro nás na prvním místě. Když jsme začali 
budovat náš klub, tak jsme extraligový titul brali jako jeden z našich nej-
větších cílů, byl pro nás vždycky i důležitou vizitkou vůči našim sponzo-
rům. Chtěli jsme být nejlepší v České republice a to se nám podařilo.“

Miroslav Černošek, 1998

EXTRALIGA DOKAZOVALA PROSTĚJOVSKOU SÍLU
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našeho týmu. Nemusím jistě připo-
mínat sílu našich mužů, Petr Korda se 
vždycky na extraligu moc těší, posilou 
je Daniel Vacek, stejně jako David Rikl. 
Tahle jména navíc dávají příležitost 
k sestavení silných deblových párů,“ 
dodával Navrátil. 

V prostějovské skupině se v roce 1998 
dělo určitě více překvapení než v pře-
rovské, TK SEZOOZ potvrzoval roli 
favorita, ale určitě nikdo nečekal, že 
porazí TK NERIDÉ jen tím nejtěsněj-
ším rozdílem 5:4, stejně jako propast-
ný pád prvního týmu I. ČLTK Praha. 
V semifi nále vedl TK SEZOOZ Prostě-
jov s Czechpolem 4:2 po dvouhrách, 
celkově vyhrál 6:3, Přerov prohrál 
s Olympem a tak došlo k tenisovému 
paradoxu – prostějovský tým jel do 
Přerova na fi nále a Přerov k boji o třetí 
místo do Prostějova. 

A jaké byly fi nálové předpovědi? 
„Když to počítám odzadu, jsem opti-
mistou,“ říkal před zápasem kapitán 
TK SEZOOZ Jaroslav Navrátil. „Máme 
vynikající debly, Novák s Riklem 
a Korda se Sukem, to jsou super dvo-
jice, ty v Přerově těžko někdo porazí.“ 
Pak už záleželo na třech bodech z dvo-
uher. Tabara jasně přehrál Mináře, Mi-
chal navíc odehrál celou extraligu ve 
velmi dobré formě, stejně jako Novák, 
ten nedal šanci Trněnému. Pak získala 
třetí bod Nagyová a fi nálová matema-
tika byla jasná. Oba mužské prostě-
jovské debly přidaly vítězné body... 
„Měli jsme sice tým složený z velkých 
hvězd, ale od prvního dne byly zápa-
sy velmi vyrovnané. Těžká antuka na-
pitá deštěm smazávala rozdíly mezi 
hráči a navíc se všichni na nás chtěli 
vytáhnout. Od začátku jsme byli vel-
kými favority, každý nás pasoval do 
téhle role a mnozí i doufali a tajně si to 
i přáli, že klopýtneme. Nestalo se, a ve 
fi nále pak rozhodla zkušenost a naše 
vynikající deblové páry Petr Korda 
s Cyrdou Sukem a David Rikl s Jirkou 
Novákem. Nejdůležitější však bylo, že 
jsme během extraligových dnů vytvo-
řili opravdu vynikající partu, všichni 
jsme táhli za jeden provaz. To roz-
hoduje ve chvílích, kdy na tým může 

přijít krize,“ říkal po zápase šťastný 
kapitán Jaroslav Navrátil. „Jsem rád, 
že se nám to při deblech podařilo do-
táhnout do vítězného konce a je jen 
škoda, že se tenhle zápas nehrál v Pro-
stějově. My měli zůstat doma a Přerov 
by o třetí místo taky určitě raději hrál 
na domácích dvorcích. I když za námi 
přijely dva autobusy příznivců, tam 
by byla radost ještě větší,“ tvrdil Petr 
Korda se zlatou extraligovou medailí 
na krku. Jaké složení měl extraligo-
vý kádr TK SEZOOZ? Petr Korda, Jiří 
Novák, Daniel Vacek, David Rikl, Mi-
chal Tabara, Cyril Suk, Henrieta Nagyo-
vá, Petra Langrová, Lenka Němečková 
a Veronika Raimrová.

U prostějovské extraligové obhajoby 
samozřejmě nemohli chybět fanoušci. 
Přijeli několika autobusy a před fi nále 
vkročili do přerovského areálu s pokři-
kem - Už jsou tu mistři! Už jsou tu mistři! 
„Jezdíme za tenisem od devadesátého 
roku, co se začal Prostějov tlačit naho-
ru,“ tvrdil za všechny fanoušky Stani-
slav Husařík, který prakticky nechyběl 
na žádném zápase prostějovského 
týmu a navíc se pravidelně zúčastňuje 
všech soutěží rekreačních hráčů. „Nej-
větší atmosféru mělo zatím fi nále v še-
stadevadesátém roce, to bylo opravdu 
vyhecované a myslím si, že jsme našim 
fanděním klukům hodně pomohli. Ada 
Musil tehdy otočil zápas se Štěpánkem, 
podrželi jsme Jirku Nováka, v Přerově 
jsme byli v hledišti určitě hodně slyšet.“ 

Jak se dařilo dalším týmům? Na mis-
trovství ČR mladších žáků skončil TK 
SEZOOZ v semifi nále. Po vítězství 
v prvním kole s TK Lokomotiva Čes-
ká Třebová 7:0, prohráli Prostějovští 
s I. ČLTK Praha 2:7. V boji o třetí místo 
podlehli Přerovu 0:6. Nastupovali v se-
stavě Bicek, Němčík, Přehnal, Burian, 
Navrátil, Šafářová, Rullová a Kaprálová. 
Prostějovští rozhodně na mistrovský 
titul nemysleli. „Toto družstvo má ur-
čitě perspektivu, jeho čas přijde v pří-
ští sezóně, věříme, že se prosadí,“ říkal 
sportovní manažer TK SEZOOZ Jaroslav 
Balaš.

Jen velcí optimisté věřili, že se na dvor-
cích TK Slavia Pilsner Urquell v Plzni na 
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Borech bude dařit v prvním zářijovém 
týdnu týmu starších žáků. „Jeli jsme do 
Plzně sice obhajovat titul z loňského 
roku, ale už postup do fi nále by byl pro 
nás velkým úspěchem,“ vracel se k pře-
kvapivému titulu Jaroslav Balaš. Celek 
I. ČLTK Praha byl pro mnohé favorit, 
po dvouhrách to bylo 3:3, ale nakonec 
dvě čtyřhry patřily tenistům z Hané. 
Určitě se i v tomhle fi nále opět uká-
zalo, že prostějovské týmy mají srdce 
na správném místě. První kolo - LTC 
Chemopetrol Litvínov 8:1, semifi nále 
- TK Přerov ESTA 6:1 a fi nále - I. ČLTK 
Praha 5:4. V týmu vítězů nastupovali 
Berdych, Gregorc, Řačák, Vejmelka, 
Lajkep, Cetkovská, Tichá a Kočíbová. 
Také v prestižní dorostenecké kate-
gorii zaslouženě vybojovali tenisté TK 
SEZOOZ zlaté medaile. Zasloužili se 
o ně Vik, Levinský, Beck, Hájek, Navrá-

til, Pospíšil, Paštiková, Cetkovská, Rai-
mrová a Tichá. Jen ve fi nále vzdoroval 
Prostějovu TK Přerov ESTA, TK SEZOOZ 
vyhrál 6:3. V prvním kole zvítězil Pros-
tějov nad LTC Libra České Budějovice 
9:0, v semifi nále nad TK Slavia Pilsner 
Urquell stejným poměrem.

Už podruhé se zúčastnilo prostějov-
ské mládí Mistrovství Evropy regio-
nů, svou fi lozofi í to byl šampionát 
nejlepších evropských týmů – PMEZ. 
„Třebaže jsme letos obhájili extraligo-
vý titul, úspěch týmu starších žákyň 
- Cetkovská, Kočibová, Tichá v Barce-
loně zcela jasně patří mezi nejkvalit-
nější výsledky našeho klubu v letošní 
sezóně. Navíc zisk této prestižní tro-
feje nám opět potvrdil, že naše mládí 
patří k nejlepším v Evropě a má před 
sebou dobrou perspektivu. Koneč-
ně, je to i odraz podmínek, které mají 
u nás v klubu talentovaní tenisté,“ ří-
kal šéf prostějovského tenisu Miroslav 

Černošek. Evropské naděje do 14 let 
se sjely do Barcelony, prostějovský TK 
SEZOOZ byl na tomto šampionátu už 
v roce 1997, tehdy se oba celky star-
ších žáků a žákyň dostaly až do fi nále 
a podlehly výběru Moskvy. Do Barce-
lony odjely jen dívky, tým chlapců už 
nebyl kompletní. „Výběr Moskvy byl i 
letos považován za velkého favorita 
a fi nalový zápas byl pak zcela jasně 
vyvrcholením mistrovství,“ komento-
val nehrající kapitán Jaroslav Soukup 
poslední duel prostějovských děvčat 
proti Ruskám, který nakonec skončil 
vítězstvím Prostějova 2:1. „Děvčata 
opravdu výborně reprezentovala pro-
stějovský tenis, předvedla koncent-
rovaný výkon a vynikající přehled ve 
čtyřhře,“ konstatoval trenér Strachoň. 

Svůj velký talent potvrdila na turnaji 

nejlepších osmi Evropanek ETA MAS-
TERS do 14 let odchovankyně prostě-
jovského tenisu Pavlína Tichá. V Pratu 
postupně vyřadila Chorvatku Mezakovou, 
v semifi nále Belgičanku Cljistersovou 
a ve fi nále pak velkou a nejjasnější 
favoritku Němku Kotschwarovou, tře-
tí hráčku žebříčku ETA. Pavlína měla 
za sebou opravdu úspěšnou sezónu, 
byla mj. členkou týmu, které vyhrálo 
MS družstev do 14 let, na týmovém 
ME byla stříbrná, vyhrála dvouhru na 
turnaji ETA do 14 let v Piešťanech. Da-
řilo se jí také ve čtyřhrách. „Vítězství 
Pavlíny na ETA Masters je podle mě 
rozhodně nedoceněný úspěch. Prosa-
dit se tak výrazně ve dvouhře se jen 
tak někomu nepodaří. Je určitě dobře, 
že začala spolupracovat s Petrou Lan-
grovou, která skončila se závodní čin-
ností. Pavlína se v ní vidí, Petra je pro 
ní velký vzor, dobře ví, že se prosadila 
ve velkém tenise a věří, že jí určitě po-

„Kdo si ale myslí, že je to jen otázka peněz, ten se mýlí. V Prostějově dýchá 
pro úspěchy klubu i ten nejposlednější fanoušek a všichni to berou jako 
společné dílo. Samozřejmě, kluby musí mít v čele kvalitní organizátory, 
ale opravdu o všem rozhoduje parta. Prachy ještě z nikoho velkého bo-
jovníka neudělaly... Tým musí mít v sobě nejen bojovného ducha, ale i 
vítěznou fi lozofi i.“ 

Jan Kukal, 1998
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může.“ Tak komentoval tento úspěch 
sportovně-technický manažer TK 
SEZOOZ Jaroslav Balaš.

Na halovém ME žen, které se konalo ve 
Frýdlantu n. O., skončilo naše družstvo 
na stříbrném stupni. Jeho členkami 
byly i Paštiková a Bedáňová. Největší-
ho týmového úspěchu dosáhlo české 

mládí na MS čtrnáctiletých v japonské 
Nagoji. Na cestě ke zlatu vyřadila naše 
děvčata Japonsko, Slovensko, JAR a ve 
fi nále vysoce favorizované Rusko a za 
zlatým úspěchem byly i vynikající vý-
kony Petry Cetkovské a Pavlíny Tiché. 
Obě tenistky pak úspěšně reprezento-
valy ve Winter Cupu do 14 let a skon-
čily druhé. Na Pardubické juniorce 
a na turnajích ETA do 14 let v Janově, 
Arezzu a Bohemia Marex Trade Cup 
vyhrály čtyřhru. Daniela Bedáňová se 
pak stala v Pardubicích nejmladší ví-
tězkou v historii. Na turnaji nejlepších 
osmi Evropanek ETA Masters do 14 let 
dominovala Pavlína Tichá. V Helveta 
Cupu bylo trio Bedáňová, Raimrová 
a Benešová třetí. Daniela Bedáňová 
pak vybojovala v San Remu v kategorii 
šestnáctiletých titul mistryně Evropy 
ve dvouhře, ve čtyřhře byly zlaté Cet-
kovská s Birnerovou. Tomáš Berdych 
byl třetí na ME třináctiletých.

Prostějovský tenis reprezentovali na 
turnajích ATP Jiří Novák, Michal Taba-
ra a Radek Štěpánek, z kategorie juni-
orů postoupili výš Robin Vik a Jaroslav 
Levinský. Oba už začali zkoušet štěs-
tí na turnajích dospělých. Jiří Novák 
zakončil sezónu na 74. místě ATP, vy-
hrál turnaj v Mexico City a challenger 
v Lublani, byl v semifi nále v Bobotě a 
mezi osmi ve Splitu a Bastadu. Dařilo se 
mu ve čtyřhře, v osmadsevadesátém 
dosáhl do té doby nejlepšího deblové-
ho umístění, 24. srpna byl na 24. místě. 
S Dammem vyhrál ve Splitu, s Riklem 
pak v Indianapolis, Mexico City, byl 

s ním ve fi nále v Umagu a Malorce, 
v semifi nále v Bostonu, Palermu a Bo-
gotě, s Dammem v Rotterdamu. Radek 
Štěpánek vyhrál challenger v Segovii.

Pod patronací fi rmy NIKE proběhl 
v roce 1998 v České republice také sé-
riál čtyř turnajů staršího žactva NIKE 
Junior Tour, jehož hlavním organizáto-

rem a pořadatelem závěrečného Mas-
ters byl TK Prostějov.

V anketě Zlatý kanár 1998 tipovalo 
celkem 98 osobností, funkcionářů, 
novinářů, trenérů a sponzorů a slav-
nostní večer, jehož generálními spon-
zory byly AGROFERT Holding, a.s. 
a RV GROUP, a.s., provázely nejslav-
nější muzikálové melodie. O dobrou 
náladu se postarali Miroslav Donutil 
a Bolek Polívka, průvodci slavnost-
ním večerem byli Mahulena Bočanová 
a Petr Salava. Vítězka Wimbledonu ‚98 
Jana Novotná získala Zlatého kaná-
ra už počtvrté, popáté titul Nejlepší 
české hráčky. Petr Korda vstoupil do 
sezóny famózním vítězstvím na Aus-
tralian Open, což mu přineslo pře-
svědčivé vítězství v kategorii Nejlepší 
český hráč. Petr dostal 95 hlasů z 98. 
Wimbledonský titul Novotné vážil 
u tipujících víc, než Kordova Austrálie, 
navíc rozhodla vyrovnanější sezóna 
naší nejlepší hráčky. V tipování o Zla-
tého kanára dostala Novotná 79 hlasů 
a Korda 11. Oba nejlepší na slavnost-
ním večeru chyběli, Jana Novotná byla 
na Floridě a Petr Korda byl smluvně 
vázán na exhibičním turnaji v rakous-
kém St. Antonu. Daniela Bedáňová 
přesvědčivě obhájila titul Talent roku, 
chlapecký talent už pošesté patřil Pro-
stějovu, vítězem se stal Jaroslav Levinský. 
Místopředseda poslanecké sněmov-
ny Dr. Ivan Langer předával spolu 
s prezidentem ČTS Ing. Ivo Kaderkou 
nejprestižnější cenu Zlatého kanára. 
„Je to velice pěkná akce a pokaždé, 

„Na našich kurtech je při extralize vždycky fantastická atmosféra, věřím 
navíc, že nás hodně fanoušků doprovodí na fi nále do Přerova. Chceme 
vyhrát, jiný cíl si ani dávat nemůžeme.“ 

Jaroslav Navrátil, 1998
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když se blahopřeje nejlepším, je to pří-
jemné,“ konstatoval v Prostějově Dr. 
Ivan Langer.

Firma AGROFERT Holding, a.s., byla v 
roce 1998 generálním partnerem an-
kety Zlatý kanár a každý dobře věděl, 
že už patřila delší dobu k nejprestiž-
nějším sponzorům prostějovského 
klubu. Ing. Andrej Babiš, předseda 
představenstva a generální ředitel AG-
ROFERT Holding, a.s., nemohl v Pros-
tějově chybět: „Jsme rádi, že jsme se 
spojili s nejsilnějším českým teniso-
vým klubem, který jasně dominuje ne-
jen na domácí scéně, ale má i vynikají-
cí výsledky v zahraničí. A samozřejmě 
mě potěšilo, že většina trofejí skončila 
v rukou prostějovských tenistů,“ říkal 
šéf fi rmy AGROFERT Holding. Prezi-
dent ČTS ing. Ivo Kaderka měl v Pro-
stějově svou kanáří premiéru. „Bylo to 
pro mě příjemné překvapení, pěkná 
tečka za sezónou a především šance 
poděkovat těm, kteří český tenis nejví-
ce proslavili. Měli jsme také příležitost 
zatleskat našim nadějím, ty by měly 
být zárukou, že se i v příštích letech 
bude o našem tenisu vědět všude ve 
světě.“ 

„Jsem na této příjemné akci už poně-
kolikáté a líbí se mi, že pořadatelé se 
snaží přicházet stále s něčím novým,“ 
říkal po slavnostním vyhlášení Pavel 
Kožuch, šéf fi rmy WILSON, která je 
ofi ciálním partnerem prostějovské-
ho klubu. „A když jsem viděl „velké 
kanáry“, tak jsem si znovu uvědomil 
prospěšnost ankety Kanáří naděje, 
pro nejúspěšnější juniory do 16 let, 
ve které je ofi ciálním partnerem také 
naše fi rma.“ Význam akce časopisu 
TENIS, ČSOB a oblastních tenisových 
svazů se ukáže stoprocentně až začas, 
kdy z pódia zazní - laureát Zlatého ka-
nára byl před časem nositelem trofeje 
Kanáří naděje... 

A jak se v roce 1998 díval na anketu 
Jan Kukal, mezinárodní manažer pros-
tějovského klubu? „V době mé aktivní 
kariéry nic podobného nebylo a tak 
trochu současné generaci závidím. 
Musí to být opravdu příjemné, když 
vám poděkují v nádherném prostředí 

a při dokonalém programu prestižní 
osobnosti českého tenisu a lidé, kteří 
tomuto sportu pomáhají. Tenisová ka-
riéra je však krátká a někdy moc vrt-
kavá a ti, kteří si na toto ocenění neu-
dělají čas, třeba už nebudou mít příště 
šanci stát na jevišti. Některé chvíle se 
prostě neopakují...“

Ing. Aleš Hilčer, jednatel a majoritní 
vlastník fi rmy MICOS, stál v čele agen-
tury M SPORT service, která doplňo-
vala činnost fi rmy MICOS o sportovní 
a společenské aktivity. Ta zahájila čin-
nost v roce 1998. „Loni na konci října 
jsme diskutovali ve vedení klubu o tom, 
jak pracují světové agentury, jaká je je-
jich fi lozofi e a hlavně jsme si říkali - jak 
nám postupně berou všechny talenty, 
nejlepší tenisty a jak chybějí fi nance na 
výchovu těch nejnadějnějších. Konečně, 
sami jsme to viděli na příkladu Marti-
ny Hingisové, která mockrát trénovala 
v našem klubu, a mohli jsme sledovat 
její další raketový růst. Kdyby se tak 
před čtyřmi pěti lety našla u nás fi rma, 
která by ji fi nančně podporovala...  Na-
konec jsme se tedy rozhodli, že uděláme 
společně malou agenturu, která si vyti-
puje čtyři až šest hráčů, dá do nich ně-
jaké peníze a umožní jim tenisový růst. 
A když se některým vybraným podaří 
prosadit, měli by peníze vracet zpátky 
a tak vytvářet prostředky na fi nancová-
ní dalších nadějí. Ve fi rmě MICOS jsme 
se pak rozhodli, že uvolníme prostředky 
na výchovu tenisových nadějí a věříme, 
že jednou budeme moci říct, že díky naší 
agentuře jsme pomohli vychovat vyni-
kajícího tenistu či tenistku.“ Agentura 
M SPORT service oslovila mj. Petru Cet-
kovskou, Pavlínu Tichou, Veroniku Rai-
mrovou, Michala Navrátila a Radka Ště-
pánka. „Tenisové podmínky v Prostějově 
jsou na srovnatelné úrovni s ostatními 
evropskými kluby. Je tady příležitost tré-
novat s kvalitními sparingpartnery, hrát 
prestižní soutěže, na kterých je možnost 
utkávat se s dalšími nadějemi. Věříme, 
že jsme měli šťastnou ruku,“ dodával šéf 
fi rmy MICOS Aleš Hilčer. 

I v roce 1998 vyzařovala z Prostějova ne-
jen tenisová síla, ale i dokonalá parta. 
Jaký byl na ní recept? „Do Prostějova 
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se vždycky těším,“ říkal Petr Korda. 
„Našel jsem tu vždycky všechno, co 
jsem v danou chvíli ke svému tenisu 
a spokojenosti potřeboval.“ 

„Přijedete do Prostějova a hned na vás 
dýchne týmový duch,“ tvrdil Jan Kukal, 
který v té době stál za úspěchy Henri-
ety Nagyové. Ta získala v extralize pro 
Prostějov důležité body. Kukal navíc 
tvrdí, že pro český tenis byly týmové 
soutěže vždycky důležité, v nich jsme 
dokazovali tenisovou sílu. „Kdo si ale 
myslí, že je to jen otázka peněz, ten se 
mýlí. V Prostějově dýchá pro úspěchy 
klubu i ten nejposlednější fanoušek 
a všichni to berou jako společné dílo. 
Samozřejmě, kluby musí mít v čele 
kvalitní organizátory, ale opravdu 
o všem rozhoduje parta. Prachy ještě 
z nikoho velkého bojovníka neuděla-
ly... Tým musí mít v sobě nejen bojov-
ného ducha, ale i vítěznou fi lozofi i.“ 

S velkým úspěchem se setkala výstava 
Alfons Mucha v Čechách a na Mora-
vě. Byla slavnostně zahájena za účas-
ti Ivana Lendla v předvečer Extraligy 
KB Cup a konala se pod sponzorský-
mi garancemi především fi rmy Tele-
com. Výstava měla velký ohlas nejen 
mezi prostějovskou veřejností, svým 
významem určitě překročila hrani-
ce regionu. Na akci Bezva den tenisu 
a zábavy v třetí červencovou sobotu 
se v průběhu dne přišlo podívat sko-
ro pět tisíc lidí a to neočekávali ani ti 
největší optimisté. Podílely se na ní – 
vedle dalších sponzorů – především 
fi rmy ÖMV, Moravskoslezská koope-
rativa a Mostecká uhelná společnost, 
a. s. Do Prostějova přijeli vedle dalších 
známých osobností jedni z nejlep-
ších hokejistů planety – Jaromír Jágr 
a Dominik Hašek, oba se objevili na 
tenisových dvorcích. První se zúčast-
nil turnaje osobností CRYSTALEX CUP 
‚98, druhý se pak představil v jednom 
z turnajů čtyřdílného seriálu Škofi n Tour 
‚98, ve kterém vedle vynikajícího bran-
káře startovali A. Panenka, L. Vízek, P. 
Zedníček, P. Nový, V. Vydra a M. Šimek. 
V turnaji osobností CRYSTALEX CUP ‚98 
se představily zajímavé deblové páry 
Kunert – Babiš, Novák – Hřebec, Hilčer 
– Slavík, Dyba – Budínský, Matzenauer 

– Soukup, Neoral – Skotnica, Hrdina 
– Habera, Souček – Černošek, Kader-
ka – Jágr a Velek – Navrátil. Posledně 
jmenovaní obhajovali prvenství a zno-
vu se jim na prostějovských dvorcích 
dařilo, ve fi nále přehráli dvojici Hilčer 
– Slavík 9:4. Tenisový prezident Kader-
ka s hokejovou hvězdou Jágrem pak 
vyhráli Soutěž útěchy, když si v roz-
hodujícím duelu poradili s Neoralem 
a Skotnicou 9:6. Kolem všeho byly sa-
mozřejmě nabité tribuny, tisíce divá-
ků toužily po autogramu hvězd HNL 
a nadšeně tleskaly jejich tenisovému 
snažení. Přidejme ještě, že se na cen-
trálním dvorci natáčel soutěžní tele-
vizní pořad BEZVA RODINA, kterého se 
zúčastnili Jiřina Bohdalová a Jaroslav 
Satoranský se svými vnuky, Jan Čenský 
a Ivan Hašek se svými syny, zábavnou 
show moderovali Petr Salava, Olga 
Šípková a prostějovskému publiku 
se představili P. Habera, M. Tankwey, 
YO YO Band, J. A. Náhlovský, J. Mladý 
a F. Nedvěd. V průběhu slavnostní V. I. 
P. party pak předali generální ředitel 
ÖMV ČR Federik Emich a šéf marke-
tingu Moravskoslezské kooperativy 
Ing. Miroslav Špaček šek v hodnotě 
50 000 Kč na podporu prostějovského 
zdravotnictví. Už se stalo tradicí, že při 
těchto akcích v Prostějově odevzdá-
valy fi nanční prostředky na tyto úče-
ly. Prostějovský klub se navíc dohodl 
s Jaromírem Jágrem na další spolupráci. 
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Ofi ciální partner Petry Kvitové.
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Město Prostějov chce letní scénu
Petra Kvitová získala osmý titul
Lucie Šafářová poprvé ve dvacítce
Juniorky VK AGEL Prostějov skončily druhé

Q III.Q III.
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JAN HÁJEK SE POPRVÉ DOSTAL DO 
SEMIFINÁLE TURNAJE ATP, nedlou-
ho před svými 29. narozeninami se 
dočkal zatím největšího úspěchu na 
okruhu ATP v  kariéře, v Bastadu po-
razil ve třech setech Estonce Zoppa 
a poprvé si zahrál o fi nále. Na SkiStar 
Swedish Open 2012, na turnaji ATP 
s  celkovou dotací 410.175 euro byl 
zatím Hájek v  seriálu ATP nejúspěš-
nější! Jak postupoval do semifi nále? 
V prvním kole porazil Argentince del 
Bonise 7:6(3) 6:3, ve druhém Finna 
Jarkko Nieminena 6:2, 7:6(2), ve čtvrt-
fi nále Estonce Zoppa 6:3, 4:6, 6:3, v se-
mifi nále nakonec nestačil na Španěla 
Almagra 4:6, 3:6. Po turnaji v  Basta-
du postoupil Hájek na 90. místo ATP, 
v dalším týdnu si o šest míst polepšil 
– 84., byl třetím Čechem na žebříčku.

V  MOSTU SE KONAL ŠAMPIONÁT 
mladších žáků, Evžen Holiš postoupil 
do semifi nále dvouhry a spolu s  D. 
Sedlářem (TC MJ Tenis) vyhrál čtyřhru. 
David Kovařík byl s J. Sedláčkem (Te-
nis Tábor) také v  semifi nále čtyřhry. 
V Rakovníku se Anna Kynčlová dosta-
la mezi čtyři ve dvouhře a spolu s Lu-
cií Kaňkovou (Sparta Praha) vyhrála 
čtyřhru.

NA TURNAJI ITF 18 MORAVIA STEEL 
SPARTA CUP, který se konal v pražské 
Stromovce se Dominik Starý (1997) 
probojoval do fi nále dvouhry. V  prv-
ním kole porazil Starý Saveljiče (Č. H.) 
6:1, 6:3, ve druhém Slováka Selecké-
ho 6:3, 6:2, ve čtvrtfi nále Angličana 
Ridouta 6:2, 6:0, v semifi nále Děrkase 
6:4, 6:2 a až ve fi nále podlehl Štauber-
tovi 6:7(0), 3:6. O rok starší Štaubert 
zvládl ve fi nále roli favorita, pomohlo 
mu k  tomu i domácí prostředí. První 
set dospěl do tie-breaku, ten Štaubert 
zvládl bez ztráty bodu. V druhém setu 
dokázal Starého brejknout a tak zajis-
til, že trofej pro vítěze Moravia Steel 
Sparta Cupu zůstala doma na Spartě.

NA CELOSTÁTNÍM TURNAJI ŽEN nej-
vyšší kategorie „A“, který pod názvem 
Optim Tour – Sport Technik Bohemia 

Cup, uspořádal TCG Káraný se tři hráč-
ky našeho klubu, věkem ještě doros-
tenky dostaly do semifi nále! Barbora 
Krejčíková (1995) pak dvouhru vyhrá-
la a spolu s J. Matouškovou i čtyřhru. 
Do semifi nále se ještě probojovaly 
Diana Šumová (1994) a Eva Rutarová 
(1995). Jak dopadly jednotlivé výsled-
ky prostějovských hráček? Čtvrtfi -
nále: Krejčíková – Jankovská 6:4, 6:4, 
Šumová – Hynková 6:3, 6:2, Rutarová 
– Berková scr., semifi nále: Krejčíková 
– Matoušková 6:7, 6:3, 6:0, Šumová 
– Rutarová 6:0, 6:4, fi nále: Krejčíková 
– Šumová 6:1, 6:2, fi nále čtyřhry: Krej-
číková, Matoušková – Hladká, Tůmová 
6:1, 6:0.

DESET ROČNÍKŮ Mezinárodního so-
chařského sympozia Hany Wichter-
lové zmapovala výstava, která byla 
ve výstavních sálech Špalíčku Muzea 
Prostějovska v Uprkově ulici. Umělci, 
pracující se dřevem, se do Smetano-
vých sadů vrátí až v roce 2014. Pros-
tějovská radnice se totiž po jubilejním 
desátém ročníku rozhodla, že sochař-
ská sympozia budou pouze jednou za 
tři roky. Důvodem bylo především to, 
že na opravy celkově už šestašedesáti 
dřevěných soch z deseti předchozích 
ročníků sympozia muselo město kaž-
doročně dát přibližně sto dvacet tisíc 
korun. Tyto náklady byly neúměrně 
vysoké, navíc investovat do oprav ně-
kterých soch se už nevyplatilo.

MĚSTO PROSTĚJOV CHCE NA NÁ-
DVOŘÍ ZÁMKU vybudovat letní scé-
nu. Ta zahrnuje pódium s pohyblivým 
zastřešením, lavice a židle pro publi-
kum, osvětlovací a ozvučnou techni-
ku. „V rámci projektu zároveň prove-
deme stavební úpravy nádvoří, bude 
zde nová dlažba a proběhne oprava 
omítek a fasád. Na projekt žádáme 
dotaci z Regionálního operačního 
programu Střední Morava, z něhož 
můžeme čerpat až pětaosmdesát 
procent nákladů,“ upřesnil náměstek 
primátora statutárního města Pros-
tějov Zdeněk Fišer. Náklady na tuto 
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ambiciózní akci, díky níž se zámek v 
létě může stát dějištěm mnoha kul-
turních a společenských akcí, mají či-
nit jedenáct milionů korun. „Vznikne 
zde amatérská scéna s hledištěm, kte-
ré pojme zhruba sto padesát diváků,“ 
doplnil první náměstek primátora Jiří 
Pospíšil.

NA ME JEDNOTLIVCŮ DO 14 LET 
v  Plzni získaly prostějovské hráčky 
Tereza Kolářová a Denisa Cíchová 
bronzovou medaili ve čtyřhře, Deni-
sa Cíchová se ještě probojovala do 
čtvrtfi nále dvouhry. Do semifi nále ji 
zavřela cestu Němka Katherine Gerla-
chová, prohrála s ní 5:7, 1:6. Ve čtyřhře 
vyhrály Kolářová s Cíchovou ve čtvrt-
fi nále s prvním nasazeným párem Ta-
ylorová, Lumsdenaová 6:2, 1:6, 15:13, 
i v  semifi nále pak rozhodl tiebreak 
o tom, že prostějovské mladé hráč-
ky nepostoupily do fi nále – podlehly 
Bulharkám Lapkové a Jedzelkinové 
7:5, 5:7, 7:10.

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE, která 
je členem skupiny AGEL, získala od 
Ministerstva zdravotnictví ČR osvěd-
čení o splnění podmínek poskytová-
ní cerebrovaskulární péče druhého 
stupně tzv. iktového centra. Získání 
tohoto statutu je dobrou zprávou ze-
jména pro občany Prostějovska a spá-
dových regionů. Znamená to pro ně, 
že v  případě vzniku cévní mozkové 
příhody jim bude poskytnuta speciali-
zovaná péče včas. Přitom rychlost za-
hájení poskytnuté péče může být pro 
dobrou prognózu pacienta klíčová. 
Jedná se o druhé pracoviště tohoto 
zaměření v rámci Olomouckého kraje. 
Cévní mozkové příhody jsou druhou 
příčinou úmrtí a nejčastější příčinou 
invalidity u lidí středního a vyššího 
věku. Nemocnost v České republice je 
až trojnásobně vyšší oproti ostatním 
vyspělým státům Evropy. V případě 
úmrtnosti dosahuje naše republika ve 
srovnání s většinou vyspělých států 
téměř dvojnásobných hodnot. Cévní 
mozková příhoda může být u každé-
ho druhého až třetího člověka příči-
nou úmrtí nebo trvalé těžké invalidity 
a patří mezi nejvýznamnější zdravot-
nické problémy. Základem péče 
o postižené cévní mozkovou pří-
hodou je kvalitní radiodiagnostika 
a dobře fungující neurologické od-
dělení se specializovanou jednotkou 

intenzivní péče. Klíčové je včas odlišit 
mozkovou příhodu od jiných one-
mocnění a bezodkladně zahájit léčbu. 
„Ministerská komise potvrdila, že pro-
stějovská nemocnice umí komplexně 
léčit pacienty s cévním onemocně-
ním mozku a disponuje potřebnými 
odborníky a nezbytným technickým 
vybavením,“ konstatoval ředitel Stře-
domoravské nemocniční Ing. Tomáš 
Uvízl.

DANIEL ORLITA (1997) VYHRÁL TUR-
NAJ Tennis Europe do 16 let ve slo-
venské Prievidzi, Magdaléna Pantůč-
ková (1999) se probojovala do fi nále 
ve dvouhře, ke kterému pak nena-
stoupila. Orlita v  prvním kole porazil 
Němce Maiera 6:1, 6:3, ve druhém 
Slováka Szapua 6:2, 6:3, ve čtvrtfi nále 
jeho krajana Chrena 6:4, 6:3, v  semi-
fi nále dalšího Slováka Pouse 6:4, 6:3 
a ve fi nále pak Poláka Krolika 2:6, 6:3, 
6:1. Pantůčková měla v  prvním kole 
volno, ve druhém přehrála Slovenku 
Jelínkovou 6:0, 6:1, ve čtvrtfi nále Rus-
ku Golubevovou 6:2, 6:0, v  semifi ná-
le porazila její Lyukshinovou 6:0, 6:0 
a proti Slovence Tamaře Kupkové ve 
fi nále nenastoupila.

V SRPNU BYLY OZNÁMENY PŘEDBĚŽ-
NÉ VÝSLEDKY hospodaření města Pro-
stějov. V městské pokladně převyšují 
příjmy nad výdaji, a to rovnou o 102 
milionů korun. Navíc by si město mělo 
polepšit s novým rozpočtovým urče-
ním daní o dalších 28 milionů. „Výsled-
ky hospodaření města nejsou špatné, 
s informacemi tohoto typu je však nutné 
pracovat opatrně,“ konstatoval primá-
tor Miroslav Pišťák. „Hospodaření města 
nelze dělit na rovné dvanáctiny, takže 
první půlrok nedává objektivní pohled 
na celkový výsledek. Také rozpočtové 
určení daní, které městu slibuje dalších 
28 milionů, je pouze teoretickým před-
pokladem. Nejsem žádným šiřitelem 
blbých nálad, ale v současné době se za-
číná ukazovat velký problém, nedaří se 
vybírat daň z přidané hodnoty tak, jak 
si ministerstvo představovalo.“ Původní 
systém zaručoval městu 21 procent z 
výtěžku, nový systém ale počítá pouze 
s 19 procenty. „Mám obavu, že budeme 
rádi, když se podaří, aby do městského 
rozpočtu přišlo tolik peněz, jako v mi-
nulém roce,“ dodával primátor Pišťák. 
„Osmadvacet milionů navíc by byla 
krásná věc, ale optimismus mě opouští.“
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DVANÁCT PROSTĚJOVSKÝCH MEDAILÍ 
taková byla bilance TK AGROFERT 
Prostějov na mistrovství MČR starších 
žáků a žákyň. Chlapci bojovali v  Jab-
lonci nad Nisou, dívky ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Výsledek mohl být ješ-
tě lepší, ale na mistrovství neodjela 
Tereza Kolářová (1998), která zvítězila 
na tomto šampionátu už loni. Denisa 
Cíchová po úspěšném startu na ME a 
před MS do 14 let raději zvolila pauzu. 
Ondřej Čtverák se probojoval do fi ná-
le dvouhry a podlehl Štěpánu Holišo-
vi (TK DEZA Valašské Meziříčí) 5:7, 4:6. 
Jiří Balun prohrál v  semifi nále právě 
s klubovým kolegou Ondrou Čtverá-
kem. Dominik Bartoň a Jan Krahulík 
získali titul ve čtyřhře, ve fi nále pře-
hráli dvojici Filip Duda a Petr Nouza. 
Bronzové medaile ve čtyřhře ještě vy-
bojovali páry Balun, Lenoch a Jakub 
Novák, který hrál s  Holišem. V  dvou-
hře žákyň Monika Kilnarová podlehla 
ve fi nále Barboře Miklové (TK SK Zlín), 
do semifi nále dvouhry se probojovala 
Pantůčková, která podlehla vítězce M 
ČR, pár Koplová, Slováková se dostal 
do fi nále čtyřhry a podlehl dvojici 
Miklová, Vondroušová. Kilnarová spo-
lu s Brožovou byly v semifi nále.

ADELL CUP, mezinárodní turnaj Te-
nnis Europe do 12 let v Uherském 
Hradišti vyhrál Evžen Holiš a spolu 
s Davidem Sedlářem (TC MJ-Tenis) byl 
úspěšný i ve čtyřhře. Ve fi nále porazili 
prostějovskou dvojici Kovařík, Maran-
čák 7:5, 7:5. Jak postupoval Holiš tur-
najem? V prvním kole porazil Chubka 
(Rus.) 6:3, 6:2, ve druhém Rakušana 
Asamera 6:2, 6:2, ve třetím kole Něm-
ce Kehrbeina 6:4, 6:4, ve čtvrtfi nále 
Gruzínce Tkenaladzeho 7:6, 6:2. V zá-
pase o fi nále přehrál Holiš Danilova 
z Ruska 6:3, 6:4 a ve fi nále Davida Sed-
láře 6:2, 6:1.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ TE 16 SPORT 
2000 v  rakouském Kremsu patřil Da-
nielu Orlitovi, který se probojoval do 
fi nále dvouhry a spolu s  Ukrajincem 
Shcherbou vyhrál čtyřhru. Ve fi nále 
přehráli pár Dembek (Pol.), Madaras 
(Rum.) 6:2, 5:7, 10:2. V  prvním kole 
dvouhry vyřadil Orlita domácího Ku-
chara 6:2, 7:5, ve druhém kole Itala 
Menghella 6:1, 6:0, ve třetím kole 
Slováka Szapu 6:0, 6:2. Ve čtvrtfi nále 
porazil Rumuna Madarase 5:7, 6:1, 6:2, 
v semifi nále Španěla Larga 6:3, 6:3. Ve 

fi nále Orlita odstoupil pro zranění za 
stavu 6:3, 5:7, 6:6.

DIANA ŠUMOVÁ VYHRÁLA JUTA CUP, 
celostátní turnaj dospělých nejvyšší 
kategorie A Optim Tour Juta Cup, kte-
rý pořádal Tennis Club Dvůr Králové. 
V prvním kole měla volno, ve druhém 
porazila Denisu Kulhánkovou (TJ Soli-
darita Praha 10) 7:5, 6:2, ve třetím kole 
Kláru Šupejovou (TC VŠ Praha) 6:2, 1:6, 
7:6(1), ve čtvrtfi nále přehrála Vendulu 
Žovincovou (TK Sparta Praha) 4:6, 6:3, 
6:1, v semifi nále Lenku Brůhovou (LTC 
Mladá Boleslav) 6:1, 6:1 a ve fi nále 
zcela jasně Dominiku Paterovou (TK 
Sparta Praha) 6:0, 6:1.

PETRA KVITOVÁ ZÍSKALA V  MONT-
REALU OSMÝ TITUL, v letošní sezoně 
první, ve fi nále turnaje Rogers Cup v 
Montrealu zdolala 7:5, 2:6, 6:3 Číňan-
ku Li Na, která v semifi nále vyřadila 
Lucii Šafářovou. Pátá nasazená Kvi-
tová poprvé v kariéře triumfovala na 
turnaji v Severní Americe a určitě si 
zvedla sebevědomí před blížícím se 
grandslamovým US Open. „Jsem ráda, 
že jsem se konečně dočkala titulu v 
Severní Americe. Je to skvělý výsledek 
před US Open,“ konstatovala Petra po 
utkání. Jak postupovala Petra Kvitová 
za osmým titulem kariéry v  Montre-
alu (tvrdý povrch, dotace 2,168.400 
dolarů)? Ve druhém kole vyřadila 
Pervakovou z Kazachstánu 4:6, 7:6(0), 
6:0, v  osmifi nále jasně Francouzku 
Bartoliovou 6:1, 6:1, ve čtvrtfi nále Ra-
kušanku Paszekovou 6:3, 6:2, v  semi-
fi nále Dánku Wozniackou 3:6, 6:2, 6:3 
a konečně ve fi nále porazila Číňanku 
Li Na. Škoda, moc nechybělo a Mont-
real mohl zažít české fi nále, Lucie Ša-
fářová byla hodně blízko! Prošla přes 
Karatančevovou (Kazachstán) 6:4, 6:4, 
Australanku Stosurovou 7:6(9), 7:6(5) 
a Italku Vinciovou 6:2, 6:2 bez ztráty 
setu do semifi nále, a v souboj o své 
největší fi nále v kariéře začala výbor-
ně a proti Číňance Li Na. Získala první 
set 6:3, ve druhé stejným poměrem 
prohrála a v rozhodujícím dějství už 
vedla 5:1! Ale ani to nestačilo… Ša-
fářová s čínskou soupeřkou prohrála 
potřetí v sezoně a celkově už pošesté 
za sebou.

TOMÁŠ BERDYCH JE STÁLE SEDMÝ, 
ve druhém kole v  Torontu porazil 
Francouze Juliena Bennetteaua, pak 
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však nestačil na jeho krajana Gasque-
ta. Od antukového Roland Garros, kde 
vypadl v  osmifi nále, se mu příliš ne-
dařilo, prohrál tři ze svých posledních 
čtyř zápasů. Přesto zůstal ve světovém 
žebříčku ATP po turnaji série Masters 
v Torontu na sedmé pozici. Berdych si 
po vypadnutí v třetím kole v Kanadě 
mírně bodově pohoršil, ovšem stále 
měl více než tisícibodový náskok na 
osmé místo, které nově patřilo Srbo-
vi Janku Tipsarevičovi. Druhý nejlep-
ší český tenista Radek Štěpánek byl 
sedmatřicátý. V čele žebříčku byl od 
Wimbledonu jednatřicetiletý Roger 
Federer. Před bývalou jedničkou No-
vakem Djokovičem, jenž v Torontu 
obhájil loňský titul, však vedl o pou-
hých 75 bodů.

Žebříčky ATP k 13. srpnu, dvouhra: 
1. Federer (Švýc.) 11.345, 2. Djokovič 
(Srb.) 11.270, 3. Nadal (Šp.) 8895, 4. 
Murray (Brit.) 8200, 5. Ferrer (Šp.) 5455, 
6. Tsonga (Fr.) 4880, 7. Berdych 4425, 
8. Tipsarevič (Srb.) 3320, 9. Del Potro 
(Arg.) 3305, 10. Isner (USA) 2890, 11. 
Mónaco (Arg.) 2775, 12. Almagro (Šp.) 
2395, 13. Gasquet 2110, 14. Simon 
(oba Fr.) 2070, 15. Čilič (Chorv.) 2015, 
16. Dolgopolov (Ukr.) 1905, 17. Ko-
hlschreiber (Něm.) 1765, 18. Nišikori 
(Jap.) 1735, 19. Raonic (Kan.) 1720, 20. 
Fish (USA) 1715, 37. Štěpánek 1045, 
96. Rosol, 97. Hájek oba 578.

Čtyřhra: 1. Mirnyj (Běl.) a Nestor (Kan.) 
oba 9340, 3. B. Bryan a M. Bryan (oba 
USA) oba 8030, 5. Paes (Indie) 6695, 6. 
Fyrstenberg 5960, 7. Matkowski (oba 
Pol.) 5870, 8. Lindstedt (Švéd.) 5510, 
9. Tecau (Rum.) 5510, 10. M. López 
(Šp.) 4950, ... 16. Štěpánek 4300, 30. 
Čermák 2250.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 
1. Djokovič 5,759.815, 2. Federer 
5,488.141, 3. Nadal 4,997.448, 4. Mu-
rray 2,360.210, 5. Ferrer 2,018.711, 
6. Del Potro 1,421.153, 7. Tsonga 
1,404.249, 8. Berdych 1,374.177, 
9. Tipsarevič 1,207.873, 10. Isner 
1,100.379, 14. Štěpánek 876.900, 61. 
Rosol 345.652.

NA PROSTĚJOVSKÉM ZÁMKU ZACHRAŇU-
JÍ vzácné fresky ze 16. století, které 
odkryli dělníci při rekonstrukci ob-
jektu. Statisíce na opravy, se kterými 
město nepočítalo, se podle primátora 

Prostějova Miroslava Pišťáka v rozpoč-
tu určitě najdou. „Radní města jsou 
jednohlasně pro, na tak vzácnou věc 
peníze určitě najdeme,“ slíbil. Podle 
vedoucího oddělení památkové péče 
na prostějovském magistrátu Dani-
ela Zádrapy jsou historické nástěn-
né malby ranně renesanční a vznikly 
v  letech 1527 až 1535. „Takto přes-
ně je můžeme datovat díky některým 
motivům, zejména erbu šlechtického 
rodu Šelmberků, který symbolizuje 
manželku Jana Bohatého z Pernštej-
na Hedviku ze Šelmberka. Sňatek se 
uskutečnil v roce 1527 a paní Hedvika 
zemřela v roce 1535. Malby zcela jis-
tě vznikly v tomto časovém rozmezí,“ 
uvedl. „Malby na prostějovském zám-
ku navíc souvisejí se známými freska-
mi na taktéž pernštejnském zámku 
v Pardubicích. Na rozdíl od nich jsou 
však starší a jsou mnohem lépe do-
chovány,“ podotkl Zádrapa. Může 
tedy jít o rodovou galerii předků pánů 
z Pernštejna.

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ POPRVÉ VE DVA-
CÍTCE! Postup do semifi nále turnaje 
v Montrealu posunul Lucii Šafářovou 
poprvé v kariéře k 13. srpnu na žebříč-
ku WTA mezi dvacet nejlepších tenis-
tek světa! Pětadvacetileté hráčce TK 
AGROFERT v novém vydání žebříčku 
patřila 19. příčka, vítězka Rogers Cupu 
Petra Kvitová si polepšila o jedno mís-
to a byla pátá. První zůstává Bělorus-
ka Azarenková před Šarapovovou, 
Radwaňskou a Serenou Williamsovou. 
Semifi nalistka Montrealu Lucie Šafá-
řová, která ztratila nadějně rozehraný 
semifi nálový duel s Číňankou Li Na, si 
posunem na 19. místo vylepšila život-
ní maximum. Škoda, kdyby dotáhla 
vedení 5:1 ve třetím setu, byla by ješ-
tě výš… Dosud byla Šafářová v po-
řadí WTA nejvýše jednadvacátá letos 
v dubnu, k 6. srpnu jí patřila 23. pozice. 
Li Na se díky fi nálové účasti vrátila do 
elitní desítky, někdejší světová čtyř-
ka fi guruje na deváté příčce. Viktoria 
Azarenková v Montrealu odstoupila 
ve druhém kole kvůli zranění kolena.

Žebříčky WTA k 13. srpnu, dvouhra: 
1. Azarenková (Běl.) 8745 b., 2. Šara-
povová (Rus.) 8595, 3. A. Radwaňská 
(Pol.) 8090, 4. S. Williamsová (USA) 
7145, 5. Kvitová  5975, 6. Stosurová 
(Austr.) 5700, 7. Kerberová (Něm.) 
5225, 8. Wozniacká (Dán.) 4600, 
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9. Li Na (Čína) 3795, 10. Erraniová (It.) 
3675, 11. Bartoliová (Fr.) 3400, 12. 
Ivanovičová (Srb.) 3020, 13. Cibulko-
vá (SR) 2945, 14. Kirilenková 2835, 
15. Zvonarevová (obě Rus.) 2770, 16. 
Kanepiová (Est.) 2514, 17. Pennettaová 
(It.) 2230, 18. Jankovičová (Srb.) 2220, 
19. Šafářová (ČR) 2210, 20. Lisická 
(Něm.) 2142, 31. Zakopalová 1700, 
33. Cetkovská 1665, 60. Záhlavová-
-Strýcová 1017, 65. Benešová 975, 69. 
Hradecká 944, 97. Hlaváčková 684.

Čtyřhra: 1. Huberová, Raymondo-
vá (obě USA) obě 9485, 3. Erraniová 
8160, 4. Vinciová (It.) 8160, 5. Kingová 
(USA) 6395, 6. Švedovová (Kaz.) 6155, 
7. Petrovová (Rus.) 5820, 8. Kirilenková 
5500, 9. Srebotniková (Slovin.) 5345, 
10. Hradecká 5315, 11. Hlaváčková 
5165. 

Finanční žebříček roku (v dolarech): 
1. Azarenková 5,095.643, 2. Šara-
povová 4,485.533, 3. S. Williamsová 
3,379.458, 4. A. Radwaňská 3,036.241, 
5. Erraniová 2,052.224, 6. Kvitová 
1,669.309, 7. Kerberová 1,362.798, 
8. Vinciová 1,102.305, 9. Stosurová 
1,011.492, 10. Li Na 999.791, ...20. Hra-
decká 605.219, 23. Šafářová 529.060, 
37. Zakopalová 403.548, 38. Hlaváčková 
403.042, 42. Benešová 377.167, 53. 
Cetkovská 298.917, 60. Záhlavová-
-Strýcová 278.655.

PRIMÁTORU MIROSLAVU PIŠŤÁKOVI 
BYLA UDĚLENA Plaketa Policie České 
republiky. V  druhé polovině června 
proběhl na zámku v   Plumlově Den 
Policie ČR, Územního odboru Pros-
tějov, který se konal u příležitosti 21. 
výročí PČR. „Udělením Plakety Policie 
České republiky bychom u pana Mi-
roslava Pišťáka chtěli ocenit zejména 
jeho aktivní a příkladnou spolupráci 
s Policii České republiky a jeho výraz-
ný podíl na zejména preventivních 
aktivitách, směřujících k posilová-
ní bezpečnosti, veřejného pořádku 
a BESIP,“ uvedl plukovník Mgr. Pavel 
Novák.

TOMÁŠ BERDYCH PŘIJAL VOLNOU 
KARTU od pořadatelů volnou kartu 
do Wiston-Salemu (ATP 250, tvrdý po-
vrch, 553.125 USD), kde chtěl týden 
před US Open nabrat sebevědomí 
a především se dostat do zápasového 
rytmu. V posledních týdnech dobrou 

formou neoplýval, od French Open 
hrál na šesti turnajích a vyhrál na nich 
jen tři zápasy. I proto přijal divokou 
kartu do Winston-Salemu. Nakonec 
mu jeho záměr skoro vyšel, k  úplné 
spokojenosti chyběl jeden jediný mí-
ček ve fi nále pro Američanu Johnu 
Isnerovi. Ve fi nále Berdych ve třetím 
setu v rozhodujícím tie-breaku sice 
prohrával 1:3, ale otočil na 5:3 a vy-
pracoval si tři mečboly. Ani jeden však 
po nevynucených chybách nevyužil 
a Isner vyhrál 11:9. Šestadvacetiletý 
Berdych tak ve třetím letošním fi nále 
podruhé prohrál: na modré antuce 
v Madridu nestačil na Federera, svůj 
poslední sedmý titul získal v únoru 
v hale v Montpellier. Jak šel Tomáš do 
fi nále? Ve druhém kole vyřadil Rusa 
Alexe Bogomolova 6:3, 7:5, ve čtvrt-
fi nále Fina Jarkka Nieminena 6:3, 6:2, 
ve čtvrtfi nále Belgičana Steva Darcise 
4:6, 6:2, 6:0, v  semifi nále Američana 
Sama Quefrreyho 6:4, 6:3 a ve fi nále 
podlehl jeho krajanovi Johnu Isnerovi 
6:3, 4:6, 6:7(9).

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V  PROSTĚJOVĚ byla 
během prázdnin využívána vše-
mi, kdo zůstávali během léta doma. 
V provozu byla hřiště u ZŠ Dr. Horáka, 
ZŠ Melantrichova, ZŠ Valenty, RG a ZŠ 
ve Studentské ulici, ZŠ Jana Železné-
ho na Sídlišti Svobody, ZŠ Palackého, 
ZŠ Majakovského ve Vrahovicích a ZŠ 
v Čechovicích, dále hřiště na Husově 
náměstí a od srpna také hřiště v Rejs-
kově ulici. „Dokonce jsme jejich pro-
voz zajistili nejen ve všední dny, ale 
i o sobotách a nedělích,“ konstatovala 
náměstkyně primátora Ivana Hemer-
ková s  tím, že každá škola měla vy-
pracovaný svůj provozní řád. Provoz 
hřišť zabezpečovaly jednotlivé školy 
a město jim na to přispívalo částkou 
bezmála 500 tisíc korun.

TŘI TURNAJE PETRY KVITOVÉ, DVA 
TITULY! Dva týdny po triumfu v Mont-
realu a semifi nále v Cincinnati ovládla 
Petra bez ztráty setu New Haven (637 
tis. USD), když ve fi nále zdolala Rusku 
Marii Kirilenkovou, a vrátila ji tak po-
rážku z nedávné olympiády. Petra má 
před US Open fantastickou bilanci, 
startovala na třech turnajích a jedinou 
porážku utrpěla před týdnem v Cinci-
nnati v semifi nále s Němkou Kerbero-
vou, ostatních dvanáct zápasů vyhrá-
la a získala dva tituly WTA Premier 5 
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v Montrealu a v New Havenu neztratila 
ani set! A je třeba přidat, že Petra 
Kvitová na turnajích v Severní Ameri-
ce nikdy předtím nehrála ve čtvrtfi ná-
le… Za devátý titul v kariéře Kvitová 
získala 107 tisíc dolarů a 470 bodů do 
světového žebříčku. Jak postupovala 
Petra za devátým titulem? V osmifi ná-
le porazila Američanku Nicole Gibb-
sovou 6:2, 6:4, ve čtvrtfi nále klubovou 
spoluhráčku Lucii Šafářovou 6:3, 6:3, 
v  semifi nále Italku Saru Erraniovou 
6:1, 6:3 a ve fi nále Rusku Marii Kirilen-
kovou 7:6(9), 7:5. V prvním setu obě 
tenistky třikrát ztratily podání, roz-
hodoval tie-break, Kvitová proměnila 
až pátý setbol, přičemž sama jeden 
odvrátila. V polovině druhé sady pro-
hrála Petra za stavu 2:2 servis, Ruska 
pak vedla 5:2, dvakrát mohla ukončit 
při svém servisu set. Ovšem Kvitová 
se nevzdala, i díky odvrácení jednoho 
setbolu si oba ztracené servisy vzala 
zpět, Ruska znervózněla a Češka sou-
peřku dorazila. Zápas ukončila zis-
kem pěti gamů v řadě – třemi brejky 
a dvěma čistými gamy na podání. 

   Už v okamžiku, kdy ve čtvrtfi nále tur-
naje v New Haven porazila Lucii Šafá-
řovou a dostala se do semifi nále, stala 
se Petra Kvitová vítězkou Emirates Ai-
rlines US Open Series. Tenisoví experti 
připomněli, že pokud by vyhrála i po-
slední grandslamový podnik sezony, 
newyorské US Open, získala by prémii 
milion dolarů! Za postup do fi nále by 
si připsala půl milionu, do semifi nále 
250 tisíc… Emirates Airlines US Open 
Series je série šesti turnajů Premier na 
americkém kontinentu –  Stanford, 
Carlsbad, Washington, Montreal, Cin-
cinnati a New Haven. Tři hráčky a hráči 
s nejlepšími výsledky v sérii zůstávají 
ve hře o fi nanční bonusy na grandsla-
movém US Open. Posledními tenisty, 
kteří vyhráli prestižní sérii i newyor-
ský Grand Slam, jsou Kim Clijstersová 
(2005) a Roger Federer (2007). Loni 
po vítězství ve Wimbledonu zvítězila 
Petra na americké půdě ve dvou zá-
pasech. Na US Open 2011 překvapivě 
vypadla v prvním kole. Letos na jaře 
vyhrála na dvou lukrativních turnajích 
(Indian Wells, Miami) jen jedno utká-
ní. Ale teď je všechno jiné. „Zlomila 
jsem Ameriku i celou sezonu,“ říkala 
spokojená Kvitová před US Open.

TEREZA SMITKOVÁ SE NA TURNA-

JI ŽEN Česká Spořitelna Open 2012 
s dotací 25 tísíc USD, který se hrál 
v  pražském Chotejně, probojovala 
do semifi nále dvouhry a spolu s Jesikou 
Malečkovou vyhrála i čtyřhru. Do 
singlového žebříčku WTA si připsala 
24 bodů a posunuje se ke 400. mís-
tu WTA. V prvním kole porazila Smit-
ková čtvrtou nasazenou Argentinku 
Aurouxovou 6:3, 6:3, ve druhém kole 
Slovenku Morgosovou 6:2, 3:6, 6:2, ve 
čtvrtfi nále Němku Zajaovou 6:1, 1:6, 
6:3 a v  semifi nále nestačila na poz-
dější vítězku Katarzynu Kawaovou 
z Poska 7:5, 3:6, 4:6, která se do hlav-
ní soutěže probojovala z  kvalifi kace. 
Ve fi nále čtyřhry porazily Smitková 
s  Malečkovou ruský pár Pivovarová, 
Rodionová 6:1, 6:4. 

DUŠAN LOJDA KRALOVAL V POLSKU, 
vyhrál za sebou dva turnaje kategorie 
futures s dotací 15 tisíc USD. V prvním 
turnaji v Bydgoszczi Centrum Cup 
2012 porazil v  semifi nále klubového 
kolegu Jiřího Veselého 7:6, 6:4. Pak 
už měl za soupeře jen domácí tenis-
ty. V  prvním kole přehrál Jedruszc-
zaka (pol) 6:2, 6:3, ve druhém Teurera 
6:2, 6:3, ve čtvrtfi nále  Panfi la 6:3, 7:6, 
v  semifi nále Veselého a ve fi nále Pr-
zysiezného 6:2, 3:6, 7:5. Druhý turnaj 
Futures TALEX Open 2012 se hrál v Po-
znani a Lojda si znovu připsal dalších 
27 bodů do rankingu ATP. V  prvním 
kole vyřadil Francouze Doumbia 6:1, 
6:1, ve druhé Poláka Gadomského 6:2, 
6:7, 7:5, ve čtvrtfi nále Němce Siebera 
7:6, 6:3, v  semifi nále Belgičana Reu-
tera (bel) 6:3, 6:1 a ve fi nále se opět 
utkal s domácím Panfi lem 6:3, 2:6, 6:1, 
kterého týden předtím porazil v Byd-
goszczi ve čtvrtfi nále.

LUDMILA WICHTERLOVÁ OSLAVILA 
18. SRPNA v plném zdraví a v širokém 
rodinném kruhu na své chatě na Stra-
žisku 95. narozeniny. Manželka světově 
proslulého vědce a vynálezce kon-
taktních čoček Otty Wichterleho je 
stále nejen mimořádně čipernou paní 
s  obrovským přehledem i životním 
nadhledem, ale mimo jiné také živou-
cí kronikou obce Stražisko, pamatující 
jeho nezaměnitelnou prvorepubli-
kovou atmosféru. Paní Wichterlové 
přijeli popřát hodně zdraví gratulanti 
z celého světa.

NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH NEJVYŠ-
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ŠÍ KATEGORIE A dorostu a dorostenek 
se dařilo prostějovským tenistům – 
Daniel Knofl íček a Kristýna Hrabalová 
zvítězili ve dvouhře i čtyřhře. Doros-
tenci hráli v TK OÁZA Říčany, ve fi ná-
le dvouhry porazil Knofl íček Zdeňka 
Děrkase (TK Valašské Meziříčí) 6:1, 6:3. 
Ve fi nále čtyřhry pár Knofl íček, Šebes-
ta (TK NERIDÉ) přehrál dvojici Jánošík 
(TK Sparta Praha), Angel (TK NERIDÉ) 
7:6, 6:4. Další prostějovský pár Poljak, 
Kellovský se probojoval do semifi nále 
čtyřhry. Turnaj dorostenek kategorie 
A se konal v  Karlových Varech a po-
řádal ho klub TCG. Ve fi nále dvouhry 
porazila Hrabalová Klocovou (LTC 
Beroun) 6:2, 7:6, v  rozhodujícím zá-
pase čtyřhry Hrabalová s Tomanovou 
(TK Šlapanice) přehrály dvojici Hei-
nová (TK Slavia Plzeň), Slavíčková (TJ 
Lokomotiva Plzeň) 6:3, 6:3. 

JUNIORKY VK AGEL PROSTĚJOV 
skončily druhé na Velké ceně města 
Přerova 2012, kadetky byly jedenác-
té. Slibný potenciál ukázaly volejba-
lové juniorky VK AGEL Prostějov na 
mezinárodním přípravném turnaji 
v Přerově. Coby nováček extraligy své 
věkové kategorie postoupily na tamní 
Velké ceně až do fi nále a v silné kon-
kurenci obsadily po závěrečné prohře 
1:2 s domácím výběrem druhé mís-
to. „Stejně jako u minulého turnaje 
v Uherském Hradišti nebyly výsledky 
rozhodující. Podstatné je postupné 
sehrávání, nabírání formy a zkoušení 
různých variant tak, aby se do zápa-
sů co nejvíc zapojily všechny členky 
kádru,“ zopakoval šéftrenér mládeže 
VK Jaroslav Matěj. Ze stříbra svých 
svěřenek měl každopádně radost, ve-
lice dobře si navíc mezi čtyřiadvaceti 
zúčastněnými družstvy vedly i nako-
nec jedenácté kadetky. Hned dvě 
prostějovské hráčky si pak z Přerova 
odvezly individuální ocenění: Patricie 
Missottenová jako nejlepší smečařka 
a Michaela Zatloukalová coby součást 
ideální sestavy 22. ročníku tradičního 
turnaje.

PROSTĚJOV OTEVŘEL NA ZAČÁTKU 
ZÁŘÍ druhou venkovní posilovnu na 
Sídlišti svornosti – v Prostějově - Vra-
hovicích. „Nabízí tři stroje pro posí-
lení svalů, zvýšení ohebnosti kloubů 
a zvětšení kapacity plic,“ řekla Jana 
Gáborová, mluvčí Magistrátu města 
Prostějova. „Město na toto venkov-

ní fitness přispělo částkou ve výši 
padesáti tisíc korun. O zbytek financí 
se postarala Nadace Správného život-
ního stylu,“ přidala Gáborová. Nadace 
má sídlo ve Lhotě na okrese Kladno. 
Její členové se snaží podporovat mlá-
dežnický sport, bojují proti drogové 
závislosti teenagerů a pomáhají i tě-
lesně postiženým. „Hned, když jsme 
v zimě otevřeli venkovní fitness u 
Hvězdárny v Kolářových sadech, jsme 
od obyvatel dostali podněty pořídit 
tyto bytelné stroje i jinam. Teď začí-
nají sloužit ve Vrahovicích a do bu-
doucna je možná umístíme i jinde ve 
městě. Vše bude záležet na penězích.“ 
Mluvčí magistrátu připomněla, že vět-
ší venkovní fi tness sloužící na zpevně-
né ploše v Kolářových sadech přišlo 
obecní pokladnu, která byla jediným 
investorem této akce, na 410 tisíc ko-
run.

LENDL SI ZAHRAJE VETERÁNSKÉ 
TURNAJE s Agassim, McEnroem 
a Samprasem. Jako kouč dovedl k tri-
umfu na US Open britského tenistu 
Andyho Murrayho, v  polovině října 
začal sám hrát sérii čtyř turnajů ve-
teránské série PowerShares. V ní na-
hradil Jimmyho Connorse, kterého 
do hry nepustily potíže s kyčlí. Len-
dlovými soupeři v miniturnajích jsou 
další bývalí grandslamoví šampioni 
Andre Agassi, John McEnroe a Pete 
Sampras. Dvaapadesátiletý Lendl, 
jenž se vrátil na tenisové kurty před-
loni po šestnáctileté pauze a intenziv-
ně spolupracuje s  naším klubem, se 
představí v Chicagu, Detroitu, Bosto-
nu a San Jose. Při dalších zastávkách 
v arizonském Surprise, Tampě a Atlan-
tě ho vystřídá Michael Chang. „Baví 
mě hrát, ale nechci to přehnat. Mému 
tělu to nedělá dobře,“ uvedl Lendl, 
který ukončil kariéru kvůli potížím se 
zády. PowerShares Series, dříve známá 
jako Champions Series, začala 13. října 
v Surprise a vyvrcholí 30. listopadu 
v Anaheimu. Zápasy se hrají na jeden 
set. Nejlepší tři hráči celé série si na 
konci rozdělí jeden milion dolarů.

BARBORA KREJČÍKOVÁ NEJLEPŠÍ NA 
NERIDÉ, kde vyhrála turnaj ITF18, ka-
tegorie 2, Moser Czech Junior Open. 
V  prvním kole měla první nasazená 
Krejčíková volno, ve druhém jasně 
přehrála Slovenku Jurákovou 6:2, 
6:1, ve třetím kole krajanku Kolod-
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ziejoovou 7:6(3), 7:6(2),  ve čtvrtfi nále 
vyřadila Slovenku Stresnákovou 6:1, 
6:1, v semifi nále její krajanku Staniko-
vou ještě jasněji 6:0, 6:1 a až ve fi nále 
ztratila Krejčíková set s  Ruskou Ko-
mardinovou 2:6, 6:2, 6:2.

ZLATÝ TURNAJOVÝ HATRIK STAR-
ŠÍCH ŽÁKYŇ VK PROSTĚJOV na tur-
naji v  Žilině, kterého se zúčastnilo 
dvacet družstev ze Slovenska a Mo-
ravy. VK Prostějov reprezentovala 
dvě družstva. Áčko si v prvním zápa-
se rychle zvyklo na nové prostředí a 
zvítězilo postupně nad Bratislavou, 
Hnúšťou, Banskou Bystricí 2:0 a po-
stoupilo tak do semifi nalové skupiny, 
kde také nepoznalo porážku (Olo-
mouc 2:0, Lanškroun 2:1, VK AGEL B 
2:0) a zajistilo si tak postup do fi nálo-
vé čtyřky. V neděli tak nastoupila naše 
děvčata proti Frenštátu, zvítězila 2:0 a 
ve fi nále se střetla opět s družstvem 
Lanškrouna. Po velké bitvě vyhrála 2:1 
(17,-25,12) a navázala tak na výborné 
výsledky na turnajích v Uherském 
Hradišti a ve Frýdku-Místku. Za druž-
stvo A nastupovaly a získaly turnajové 
vítězství: M. Hubrová, L. Zatloukalová, 
P. Meidlová, A. Stavinohová, T. Vyma-
zalová, T. Slavíková, T. Baláková, K. 
Šestořádová, T. Smékalová. Družstvo 
B vedené P. Kyšou se do dvanáctky 
nejlepších dostalo po vítězstvích nad 
Žilinou 2:1, Žiarem nad Hronom 2:1 a 
porážce 0:2 od Frenštátu. Semifi nalo-
vá skupina byla ale pro mladé naděje 
podstatně těžší a tak v neděli holky 
bojovaly o 9. – 12. místo. Oba soupeře 
– Levici a Žilinu porazily 2:0 a obsadily 
tak krásné 9. místo. Družstvo B tvořily 
tyto hráčky: T. Skládalová, D. Gorošo-
vá, K. Dvořáčková, J. Muzikantová, S. 
Kratochvílová, V. Boudová, P. Hartlová, 
M. Dokoupilová.

TEREZA KOPLOVÁ VYHRÁLA DVOU-
HRU I ČTYŘHRU na turnaji TE14, kate-
gorie 3, Banka Koper Junior Slovenia 
Open ve Slovinsku. V  prvních třech 
kolech přehrála zcela jasně domácí 
tenistky Tratnikovou 6:1, 6:0, Volea-
njoovu 6:2, 6:2,  Galovou 6:0, 6:0, ve 
čtvrtfi nále porazila Slovenku Kosna-
covou 6:0, 6:2, v semifi nále Chorvatku 
Robicovou 6:4, 3:6, 6:3 a ve fi nále Rus-
ku Laevashovou 7:6(4), 6:3.  Ve čtyřhře 
nastoupila se Slovenkou Kosnacovou 
a ve fi nále přehrály rakouský pár Neu-
wirthová, Pinkitzová 6:1, 6:1. 

ZÁMEK V  PLUMLOVĚ MEZI SEDMI 
DIVY Olomouckého kraje. Mezi jed-
nadvaceti nominovanými se neztra-
tily ani prostějovský Národní dům a 
Prostějovská Starorežná. Jako jediná 
památka přímo v Prostějově byl za 
dva roky pořádání ankety nominován 
pouze Národní dům. Prostějované 
se však do hlasování příliš nehrnuli 
a tak „Národ” se 125 hlasy skončil na 
14. místě. Podle slov svého ředitele je 
tato památka zajímavá i tím, že více 
než na turisty je zaměřena na místní. 
Hned za Národním domem skončila 
Prostějovská Starorežná, která tak po-
razila takové památky jako je napří-
klad olomoucká ZOO či arcibiskupský 
palác. „Za všechny hlasy, které jsme 
od našich fandů dostali, bychom chtě-
li poděkovat. Potvrzují, že Starorežná 
skutečně patří do kraje, kde se nepře-
tržitě vyrábí už od roku 1518,“ vyjádřil 
se mluvčí Starorežné Petr Maxa.

V NOVÉM SADU KRALOVAL PROSTĚ-
JOV, na turnaji ITF18, kategorie 2, čtr-
náctém ročníku Serbia Junior Open 
2012 se do fi nále dvouhry dívek pro-
bojovaly hráčky TK AGROFERT Prostě-
jov první nasazená Barbora Krejčíková 
a Gabriela Pantůčková, ta byla nasa-
zená jako šestka, (obě ročník 1995). 
Jak postupovaly do fi nále? První kolo: 
Krejčíková – Eneaová (Rum.) 6:3, 6:3, 
Pantůčková – Laskutaová (Rusko) 
6:2, 6:3, druhé kolo: Krejčíková – Be-
kefi ová (Maď.) 6:2, 6:3, Pantůčková – 
Ostojičová (Srb.) 6:2, 6:0, čtvrtfi nále: 
Krejčíková – Herdzelasová (BaH) 6:1, 
6:1, Pantůčková – Baraová (Rum.) 6:3, 
6:2, semifi nále: Krejčíková – Roscaová 
(Rum.) 6:1, 6:7(5), 6:2, Pantůčková – 
Bondarová (Maď.) 6:4, 7:5, fi nále: Krej-
číková – Pantůčková 6:2, 6:2.

PANTŮČKOVÁ VE FINÁLE NA SPAR-
TĚ. Předposlední turnaj Tennis Euro-
pe v  kalendářním roce 2012 uspořá-
dala pražská Sparta a do Stromovky 
si našlo cestu tenisové mládí z třinácti 
zemí. Magdalena Pantůčková se pro-
bojovala do fi nále dvouhry, ve kte-
rém podlehla Vondroušové z  I. ČLTK 
Praha, Monika Kilnarová se dostala ve 
dvouhře do semifi nále a spolu s Bro-
žovou byly ve fi nále čtyřhry. Do fi ná-
le probojoval také Jan Krahulík spolu 
s Vicendou (TK NERIDÉ) a podlehli až 
v supertiebreaku dvojici Duda, Nouza 
6:2, 2:6, 10:12. 
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JIŘÍ VESELÝ VYHRÁL V  PORTUGAL-
SKU, pokračuje v  úspěších na turna-
jích futures, v  portugalském Espinho 
(15 tisíc USD) nenašel přemožitele a 
připíše si 27 bodů do počítače ATP. Ve-
selý byl na turnaji třetím nasazeným 
a v  prvním kole porazil Toby Marti-
na (GBR) 6:2, 6:0, ve druhém Švýcara 
Feda Valsangiacioma 6:3, 6:3 ve čtvrt-
fi nále Belgičana Yannicka Reutera 6:1, 
7:5, v  semifi nále Arthura De Greefa 
6:2, 6:4 a ve fi nále Švýcara Henri Lak-
sonena 6:2, 6:4. Veselý vyhrál v Portu-
galsku naprosto suverénně, v Espinhu 
neztratil ani set. Úspěch v  Portugal-
sku přiblížil Jirku Veselého k třístému 
místu, počítač k 24. září mu ukazoval 
302. místo. Za ním jsou – 330. Michal 
Konečný, 474. Jaroslav Pospíšil a na 
516. příčce je Adam Pavlásek. A jak to 
vypadalo před ním? 6. Tomáš Berdych, 
39. Radek Štěpánek, 87. Lukáš Rosol, 
109. Jan Hájek, 165. Jan Hernych, 187. 
Ivo Minář, 193. Jan Mertl, 265. Dušan 
Lojda, 296. Jan Minář. 

MĚSTO PEČUJE SKORO O PADESÁT 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ. Celkem devěta-
čtyřicet dětských hřišť, z  toho šesta-
dvacet oplocených, eviduje město 
Prostějov ve svém majetku. Na jejich 
roční údržbu vydává statisíce až mili-
ony korun. Tuto částku spolknou ze-
jména opravy herního zařízení, oplo-
cení, výměny herních prvků, obnova 
starších hřišť či výměna dopadových 
ploch. Pravidelně probíhá také kont-
rola těchto hřišť. „Letos se nám poda-
řilo obnovit hřiště v  Tylově ulici, dále 
ve vnitrobloku Tylova-Libušinka a na 
ulici Studentská. Celkově jsme tak 
tentokrát investovali do hřišť pro děti 
přes dva miliony korun! Jsem přesvěd-
čen, že i když to není částka zrovna 
malá, je nutné dbát na vybavení hřišť 
pro děti zejména s  ohledem bezpečí 
těch nejmenších,“ konstatoval první 
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

ČTYŘI Z  PĚTI JSOU SPOKOJENI. Pro-
stějovský magistrát si nechal zpraco-
vat průzkum, ve kterém se studenti 
prostějovské Střední školy podnikání 
a obchodu vyptávali, jak jsou občané 
spokojeni se životem ve městě. Po-
dle zveřejněných výsledků výzkumu 
jsou přesně čtyři z pěti lidí se životem 
v  Prostějově spokojeni. „Jedinou ob-
lastí, u které došlo k poklesu spokoje-
nosti, byla MHD. Důvody není třeba 

složitě hledat. Je jasné, že za tím stojí 
letošní zdražení jízdného z osmi na 
devět korun,“ říká náměstkyně pros-
tějovského primátora Alena Rašková. 
„Největší vzestup spokojenosti zazna-
menaly komunální služby. Prostějo-
vané v průzkumu dali jasně najevo, že 
s úklidem ve městě jsou spokojenější, 
než tomu bylo v předchozích letech. 
Hned na druhém místě se nejvýrazně-
ji zvýšila spokojenost s prostějovskou 
knihovnou. Je to zřejmě proto, že se 
v knihovně odehrává spousta akcí, 
o kterých se ve městě čím dál více ví. 
Pravidelně se tam pořádají přednášky 
pro širokou veřejnost, akce pro mlá-
dež či kurzy pro důchodce. Soudě dle 
názorů lidí se tedy knihovna zřejmě 
vydala správným směrem.“

VK AGEL NA GRAND PRIX BRNO 
2012 STŘÍBRNÝ, volejbalistky přemo-
hl ve fi nále až silný Lokomotiv Baku. 
Napřed bez ztráty setu ovládly jed-
nu ze dvou základních skupin, pak 
vyhrály semifi nále s Doprastavem 
Bratislava a narazily až v posledním 
duelu o konečné prvenství. Finálový 
sok Lokomotiv Baku s kádrem plným 
výborných hráček byl nad současné 
síly žen VK AGEL Prostějov, z triumfu 
se tak radoval účastník Champions 
League a hodně ambiciózní klub z 
Ázerbájdžánu. V  základní skupině 
vyhrál Agel nad SG Brno 3:0, stejným 
poměrem přehrál KSC Berlín a Olymp 
Praha, v  semifi nále Doprastav Brati-
slava 2:0, ve fi nále pak podlehl Baku 
0:3 (-23, -19, -18). Co říkal k  turnaji 
kouč Čada? „Lokomotiv dal letos do-
hromady nadmíru silný tým včetně 
tří našich bývalých hráček Michaely 
Monzoniové, Tatiany Artmenkové a 
Coriny Ssuschkeové. Start do zápasu 
se nám povedl, ve dvou úvodních sa-
dách jsme drželi vyrovnaný průběh 
a dokonce většinu času vedli. Sou-
peř byl však volejbalovější díky lepší 
obraně v poli a především na bloku, 
kde nás bodově předčil 12:4. Baku tak 
postupně přebíralo taktovku, druhá 
polovina utkání již probíhala v jeho 
režii. My jsme měli velké potíže s ubrá-
něním dvojice Havlíčková – Ssuschke-
ová.“ A individuální ocenění? Nejlepší 
nahrávačka: Diana Nenova (Lokomo-
tiv Baku). Nejlepší blokařka: Jarosla-
va Pencová (Doprastav Bratislava). 
Nejlepší smečařka: Juliana de Costa 
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(Lokomotiv Baku). Nejlepší libero: 
Markéta Chlumská (VK AGEL Prostějov).

PROSTĚJOV DOSTAL DOTACI NA CY-
KLOSTEZKU a dlouho plánovaný pro-
jekt cyklostezky podél řeky Hloučely 
je blíž realitě. Cyklisté a in-line brus-
laři mají naději, že už nebudou muset 
kličkovat mezi kalužemi a otřásat se 
při jízdě biokoridorem. Městu se po-
dařilo získat dotace na vybudování 
téměř dvoukilometrové trasy cyklo-
stezky s živičným povrchem, která by 
měla spojit posezení U Abrahámka 
s Tichou ulicí. Náklady na stavbu mají 
přesáhnout devět milionů korun. 
„Celkové výdaje projektu předpoklá-
dáme ve výši 9 319 526 korun. O dota-
ci jsme požádali letos v květnu a byli 
jsme úspěšní,“ informoval náměstek 
prostějovského primátora Zdeněk 
Fišer s tím, že fi nanční příspěvek po-
kryje většinu nákladů. „Pětaosmdesát 
procent nákladů půjde z regionálního 
operačního programu, město na vy-
budování stezky přispěje téměř jed-
ním a půl milionem korun,“ doplnil 
Zdeněk Fišer.

ŽÁCI 1. SK PROSTĚJOV ZA PRAŽ-
SKÝMI S. Velký třídenní mezinárodní 
turnaj v Teplicích za startu pětatřiceti 
týmů z šesti zemí Evropy, se zúčastnil 
i výběr 1. SK Prostějov U10 a nakonec 
skončil na třetím místě za Spartou 
a Slávií. Mladí prostějovští fotbalisté 
hráli ve žluté skupině a vedle nich tam 
byly týmy – Slavia Praha, FK Junior 
Teplice „A“, AS Trenčín „A“, FC Hradec 
Králové, Zbrojovka Brno, ŠK Slovan 
Bratislava „A“, FK Mladá Boleslav, FK 
Tempo Praha, MŠK Žilina „A“, SK Dy-
namo České Budějovice, FC Slovan 
Liberec, SK Sigma Olomouc „B“, Jupie 
Banská Bystrica, PFK Piešťany, FK Ústí 
nad Labem, TSC Eintracht Dortmund 
a Skonto Riga. „Za tři dny jsme se utka-
li s každým účastníkem ve skupině, 
což bylo celkem sedmnáct zápasů,“ 
prozradil po návratu do Prostějova 
Jan Naicler, jeden z trenérů prostě-
jovského družstva. Navrch následoval 
poslední zápas o celkové umístění 
s mužstvem, které se umístilo na stej-
ném místě v sousední skupině. Zá-
pas se Slávií – 1:1 nakonec rozhodl 
o tom, že Prostějov skončil druhý ve 
skupině a znamenal boj o 3. místo 
s týmem Sigma Olomouc „A“, který ve 
své skupině skončil druhý za Spartou 

Praha. Hanácké derby nabídlo divákům 
v Teplicích bojovný fotbal se šancemi 
na obou stranách s konečným výsled-
kem 1:1. Rozhodnutí padlo po třech 
pokutových kopech, které vyhráli žáci 
1. SK 1:0 a získali tak konečné 3. místo 
za dvojicí pražských S. „Je to opravdu 
velký úspěch pro naše barvy na tomto 
výborném turnaji. Naši kluci ukázali 
opět svoji kvalitu a dokázali se pro-
sadit ve velmi silné mezinárodní kon-
kurenci. Z Teplic si odváží zcela za-
slouženě pohár a bronzové medaile,“ 
konstatoval se po návratu Jan Naicler.

PANTŮČKOVÁ SE BLÍŽÍ K  AUSTRA-
LIAN OPEN. Gabriela pantůčková 
(1995) vyhrála na turnaji ITF do 18 let 
Grawe Cup 2012 v  chorvatském Veli 
Losinj dvouhru a tento titul  ji přiblí-
žil k účasti na lednovém juniorském 
Australian Open. V prvním kole první 
nasazená Pantůčková porazila domá-
cí Curničovou 6:2, 6:1, ve druhém Rusku 
Samsonovou 6:3, 6:1, ve čtvrtfi nále 
Slovinku Zagoracovou, pátou nasa-
zenou, 6:4, 7:5. V  semifi nále porazila 
Pantůčková krajanku Kolodziejovou 
6:2, 6:1 a ve fi nále Bulharku Zlatevao-
vou 4:6, 6:2, 6:3.  

Na stejném turnaji se Dominik Sta-
rý (1997) probojoval do semifi nále 
dvouhry. V  prvním kole měl sedmý 
nasazený Starý volno, ve druhém vy-
řadil Slovince Janeziče 6:3, 6:3, ve tře-
tím kole Rusa Khrustaleva 6:4, 5:7, 6:4, 
ve čtvrtfi nále porazil Chorvata Popo-
viče a v semifi nále nestačil na Zdeňka 
Děrkase (1996) 4:6, 2:6.

V  TURECKÉ ANTALYI se dařilo 
Adamovi Pavláskovi (1994), vyhrál 
futures s dotací 10 tis. USD. Adam ve 
fi nále porazil Andreie Ciumace z Mol-
dávie jasně 6:1, 6:3. Jak postupoval 
do fi nále? V  prvním kole vyřadil Švý-
cara Zweiliho 6:2, 6:3, ve druhém Itala 
Piccolu 6:3, 6:3, ve čtvrtfi nále Bulhara 
Zhyrmonta 7:6(4), 6:2 a cestu do fi nále 
otevřela Pavláskovi výhra nad Rakuša-
nem Propogiou 7:6(2), 6:3. Adam opět 
potvrdil, že patří mezi největší talenty 
nastupující generace českého tenisu.

DANIEL ORLITA VE FINÁLE EVROP-
SKÉHO MASTERS, jako jediný Čech 
se probojoval na Tennis Europe Ju-
nior Masters do 16 let! Turnaj osmi 
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nejlepších hráčů této kategorie se ko-
nal v  italském městě Reggio Calabria 
a Orlita postoupil do fi nále! Mezi osmi 
nejdříve čtvrtý nasazený Daniel Orlita 
porazil Srba Grbiče 7:5, 6:4, pak v se-
mifi nále Ukrajince Kolisnika 6:3, 3:6, 
6:4 a ve fi nále podlehl Munaru Clarovi 
3:6, 0:6.

AGELKY ZVLÁDLY GENERÁLKU na 
novou sezonu v  italském San Remu, 
na mezinárodní turnaj vedle silné-
ho účastníka Champions League RC 
Cannes přijely i dva týmy nejvyšší ital-
ské soutěže Série A Idea Volley Bolo-
gna a Cuatto Volley Giaveno. V prvním 
zápase vyhrál VK AGEL Prostějov nad 
týmem Idea Volley Bologna 3:1 (-21, 
19, 17, 23), ve druhém duelu přehrál 
tým Cuatto Volley Giaveno VK Prostě-
jov 3:1 (25, 16, -21, 18) a Hanačky se 
tak zařadily do duelu o 3. místo. Na 
očekávaný souboj dvou účastníků ev-
ropské Ligy mistryň ve fi nále turnaje v 
San Remu nedošlo, zatímco francouz-
ské Cannes do boje o trofej postoupi-
lo vítězstvím nad Idea Volley Bologna, 
naše volejbalistky ve druhém semi-
fi nále nestačily na Giaveno a musely 
se spokojit s duelem o bronz. V  něm 
přemohly tým Bologne 3:2 (-17, -21, 
22, 21, 11), a ve velké konkurenci, jež 
do San Rema dorazila, obsadily třetí 
místo. Celkový triumf si ze San Rema 
odvezlo Cuatto Volley Giaveno díky 
fi nálové výhře 3:2 nad RC Cannes.

TOMÁŠ BERDYCH SE VRÁTIL NA ŠES-
TÉ MÍSTO, Petra Kvitová byla v  polo-
vině října v  žebříčku WTA stále pátá. 
Berdych na turnaji série Masters 
v Šanghaji postoupil do semifi nále 
a vrátil na šesté místo světového 
žebříčku. Sedmadvacetiletý Berdych 
v žebříčku přeskočil Jo-Wilfrieda Tson-
gu z Francie, kterého v Číně vyřadil ve 
čtvrtfi nále. V  semifi nále pak Berdych 
nestačil na světovou dvojku Novaka 
Djokoviče, ale i tak si zajistil místo 
Turnaj mistrů v Londýně. Šestá příčka 
byla pro Berdycha vyrovnáním osob-
ního maxima v pořadí ATP. Na stejné 
pozici fi guroval už v říjnu před dvě-
ma lety, krátce se na ní objevil i loni 
v květnu a letos v září. Berdychův da-
viscupový spoluhráč Radek Štěpánek 
si po čtvrtfi nále v Šanghaji polepšil 
o šest míst a patřila mu 35. příčka.

JAN KUKAL OSLAVIL V  POLOVINĚ 

ZÁŘÍ SEDMDESÁTINY. Sám o sobě 
říká, že byl v první řadě tenisovým tre-
nérem, pak zahradníkem a ze zájmu 
také kunsthistorikem. „Pro mě to byla 
vždycky ideální kombinace. Když jsem 
si potřeboval od tenisu odpočinout, 
věnoval jsem se zahradě nebo připra-
voval výstavu. Měl jsem štěstí, že jsem 
byl ke kumštu vedený odmala,“ říkal 
Kukal před časem.  Jeho strýcem byl 
český violoncellista Jiří Herold, člen 
Českého kvarteta. Je sběratelem vý-
tvarného umění a spolupořádal již 
skoro 40 výstav. Vystudoval vysokou 
školu zemědělskou, obor zahradnic-
tví, ale nakonec jeho hlavní životní 
náplní byl a je tenis. S  Kodešem byl 
v semifi nále čtyřhry na Roland Garros 
1972 a ve čtvrtfi nále Wimbledonu 
1973. Trénoval reprezentaci Rumun-
ska (Nastase, Tiriac), Rakouska (Mus-
ter, Skoff ), se ženami Československa 
vyhrál Fed Cup 1983, byl kapitánem 
českého Davis Cupu a Fed Cupu. 
Připravoval mnoho českých tenistů 
– Lendl, Mandlíková, Suková, Mar-
šíková, Složil, Strnadová a další. Ve 
dvouhře porazil mj. Okkera, Orantese, 
Metreveliho, Franuloviče, Piliče, Ko-
cha, Tiriaca, patřil ve své době k  nej-
houževnatějším tenistům na okruhu, 
navíc i k nejzkušenějším koučům, stál 
mj. za postupem Nováka do Top Ten. 
Jan Kukal spojil část svého tenisového 
života s  Prostějovem. Co říká o jejich 
vzájemné spolupráci Miroslav Černo-
šek? „Na Honzu Kukala se prostě nedá 
zapomenout, je to jedna z  největších 
tenisových osobností, která u nás pů-
sobila a působí. Na cestě Prostějova 
do špičky českého tenisu odvedl Hon-
za skvělou práci a mně samotnému 
nesmírně otevřel oči při vnímání svě-
tového tenisu, díky jemu jsem mohl 
poznávat cesty, jak to ve velkém teni-
se chodí. Vynikající trenér, kouč, do-
konalý znalec i těch největších zákou-
tí světového tenisu. Říkalo se o něm, 
že má telefonní čísla snad všech svě-
tových hvězd, nikdy jsem Honzův te-
lefonní seznam neviděl, ale stačilo mi 
ujít s ním jen pár kroků na některém 
z  Grand Slamů a hned mi bylo jasné, 
že ho všichni, co ve světovém tenise 
něco znamenají, dobře znají. Honza 
je navíc velice vzdělaný i v  jiných ob-
lastech, organizoval nespočet výstav, 
získal si svou prestiž i mezi kunsthis-
toriky,“ dodává Černošek.
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ADVANTAGE TENNIS V nabízí 29. 
října v  O2 Areně atraktivní exhibici 
Kvitová – Šarapovová. „Po čtyřech 
minulých velmi vydařených roční-
cích, kdy se v Praze a Ostravě před-
stavily takové hvězdy jako Lendl, 
Sampras, Borg, Edberg či Agassi 
s Gráfovou jsme přemýšleli nad mo-
tivem pro páté pokračování. Inspirací 
nám bylo nadcházející finále Fed 
Cupu, ve kterém se Češky utkají se 
Srbkami. Bonbónkem a inspirací pro 
diváky bude na úvod fedcupového 
týdne utkání naší nejlepší tenistky 
s Ruskou Marií Šarapovovou,“ uvedl 
majitel pořádající agentury Česká 
sportovní Miroslav Černošek. „Do-
hoda s Marií byla velmi snadná, až 
mě překvapilo, jak vstřícně na naši 
nabídku – přiletět den po finále Ma-
sters  – hrát exhibici do Prahy, rea-
govala,“ uvedla ředitelka projektu 
Advantage Tennis Petra Langrová.

„Na vystoupení v Praze už se moc 
těším, bude to krásný start do fedcu-
pového týdne. Věřím, že atmosféra 
v říjnu bude po druhé polovině 
sezóny uvolněná a nebudu muset 
před zápasem s Marií říkat, že jí 
mám co oplácet,“ konstatovala Petra 
Kvitová.

A Maria Šarapovová? „Ráda jsem při-
jala pozvání a je příjemné vidět, jací 
hráči a hráčky se již v projektu před-
stavili a být jedním z nich. Do Prahy 
už se moc těším, na Petru i na výborné 
sportovní publikum.“ 

FINÁLE FED CUPU A DAVIS CUPU 
bude hostit pražská O2 Arena v prů-
běhu čtrnácti listopadových dnů, od 
3. do 4. listopadu budou obhajovat 
fedcupová titul české hráčky proti 
Srbsku, tenisté zkusí v termínu 16. – 
18. listopadu vyhrát Davis Cup popr-
vé od roku 1980 a porazit favorizované 
Španělsko. „Praha se stává prvním 

městem na světě, které pořádá sou-
časně finále Fed Cupu a Davis Cupu,“ 
konstatoval majitel společnosti České 
sportovní Miroslav Černošek. Do 
hlediště pozval tenisovou legendu 
Ivana Lendla. „Velice se na to těším 
a doufám, že to dopadne jako před 
32 lety,“ reagoval Lendl, člen vítěz-
ného týmu z roku 1980. Nutnost hrát 
v O2 areně vyplývala z podmínek 
tenisové federace ITF, která požadu-
je blízkost velkého mezinárodního 
letiště, určitou kapacitu haly a doko-
nalé hotelové zázemí. Organizátoři 
museli také vyřešit termínovou ko-
lizi se show Transmission. „Jednání 
byla konstruktivní,“ uvedl Černošek. 
„Není jednoduché akci přesunout, 
proto velké díky promotérům akce 
Transmission, že nám umožnili tento 
termín. Výjimečnost finále je pro 
tenisového fanouška fantastická,“ 
dodával ředitel společnosti Česká 
sportovní Vladimír Šafařík.

Se Španělskem hráli svěřenci Jaro-
slava Navrátila finále i před třemi 
lety v Barceloně, kde podlehli 0:5. 
V  domácím prostředí se hrála obě 
finále v letech 1990, obě v USA, 1993 
v Německu, ale bez účasti domácího 
fedcupového týmu a v roce 2008 ve 
Španělsku. Nikdy a nikde se nehrála 
obě finále v jednom městě, Praha má 
světovou premiéru!

České tenistky se dostaly letos popr-
vé na první místo fedcupového žeb-
říčku mezinárodní federace ITF, do 
čela se obhájkyně titulu posunuly po 
výhře nad Itálií 4:1 v Ostravě a postu-
pu do finále. Češky vystřídaly na prv-
ním místě právě Italky, vítězky Fed 
Cupu z let 2006, 2009 a 2010, které 
vedly žebříček tři roky. V daviscupo-
vém žebříčku se český tým posunul 
ze 4. místa na druhé, před námi je 
s  velkým náskokem těžko ohrozi-
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telné Španělsko. Žebříček Davisova 
poháru sčítá výsledky za poslední 
čtyři roky. Letos si naši připsali výhru 
nad Itálií 4:1, Srbskem 4:1 a Argen-
tinou 3:2. Jaké jsou vzájemné zápa-
sové bilance? Češky hrály s bývalým 
týmem Jugoslávie třikrát, pokaždé 
vítězně. Od roku 1995 do sezony 
2003 hrál společný tým Jugoslávie, 
v  letech 2004 – 2006 jako Srbsko 
a Černá hora. V  roce 2008 se Srbsko 
představilo poprvé jako samostatný 
tým. Český daviscupový tým vyhrál 
ze šesti vzájemných duelů se Špa-
nělskem dva.

TK AGROFERT PROSTĚJOV má i le-
tos hvězdnou mistrovskou bilan-
ci, z  pěti mistrovských šampionátů 
družstev České republiky má čtyři 
zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zlaté 
medaile si pověsily na krk týmy mini 
a babytenisu, mladšího žactva a do-
rostu, ve finále mistrovství ČR star-
šího žactva prohrálo prostějovské 
mládí s  týmem Sparty. A protože už 
několik sezon je v pražské Stromov-
ce důkladně prosazována prostějov-
ská filozofie péče o tenisové talenty, 
nebyla ta finálová prohra tak boles-
tivá. Ve hře je ještě poslední mistrov-
ský týmový titul – extraligový! Letos 
je to dvacet let, co prostějovský klub 
postoupil do 1. ligy, o rok později do 
extraligy a v roce 1995 získal premié-
rový extraligový titul! „Samozřejmě, 
uděláme všechno pro to, abychom 
prestižní domácí titul obhájili, le-
tošní týmové výsledky navíc jasně 
dokazují, že jsme nejlepším klubem 
v  České republice,“ říká šéfka teni-
sových projektů TK PLUS Petra Lan-
grová. „Na druhé straně je ale třeba 
připomenout, že pro lídry fedcupo-
vého a daviscupového týmu, pro Pe-
tru Kvitovou a Tomáše Berdycha jsou 
poslední měsíce hodně náročné, ve-
dle týmových finále navíc startují 
v Turnajích mistrů.“

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA APLAUS je 
už popáté ozdobou podzimu kul-
turního Prostějova. Jiřina Bohda-
lová, Jiří Langmajer, Milan Lasica, 
Jana Štěpánková, Marta Sládečková, 

Valérie Zawadská, Veronika Jení-
ková, Jaroslav Satoranský či David 
Suchařípa –  to jsou jen nejznáměj-
ší herci a herečky, kteří se v říjnu 
v Prostějově představí návštěvníkům 
pátého ročníku divadelní přehlídky 
APLAUS. Pozvání pořadatelů, jimiž 
jsou marketinková společnost TK PLUS  
a Městské divadlo v Prostějově, při-
jali tentokrát bratislavské Štúdio 
L+S s představením Malé manželské 
zločiny a pražské scény Divadlo Na 
Jezerce s komedií Paní plukovníková 
a Divadlo Palace s inscenací Pohleď 
a budeš udiven. „Jsme přesvědčeni, 
že pětka je špatné číslo jen ve škole. 
Pro prostějovské divadelní setkání 
znamená jeho pátý ročník přede-
vším to, že divadlo svou přitažlivost 
neztratilo a že se i přes útočnou 
atraktivitu a konkurenci jiných mo-
derních médií drží velmi dobře,“ pro-
hlásila ředitelka Městského divadla 
v Prostějově Alena Spurná. Mottem 
letošního Aplausu je podle jejích 
slov především smích, třebaže někdy 
skrz slzy, a také příslib dobré kome-
die, která odlehčí náročný každo-
denní maraton.  „Věřím, že i APLAUS 
2012 potěší své publikum a bude mít 
neopakovatelnou atmosféru. Udělá-
me všechno pro to, aby se soubory 
v Prostějově cítily dobře a diváci 
zažili příjemné setkání s hvězdnými 
osobnostmi českého a slovenského 
divadla,“ zdůraznil jednatel společ-
nosti TK PLUS Miroslav Černošek. 
Aplaus 2012 pokračuje podle Čer-
noška v prvotním a hlavním záměru 
pořadatelů – pozvat na prostějov-
ské jeviště umělce zvučných jmen: 
„Chceme tímto setkáním zdůraznit 
roli stagiony jako hostitele.“ 

VK AGEL PROSTĚJOV kraluje čes-
ké volejbalové scéně už několik 
sezon, popáté se představí v  evrop-
ské Champions League. Do soutě-
že otevřela dveře prostějovskému 
týmu volná karta, opět pomohl Čes-
ký volejbalový svaz. Los poslal pros-
tějovské volejbalistky do B skupiny 
a určil jim těžké soupeře – Rabita 
Baku, Villa Cortese a Trefl Sopoty. 
Dveře do Champions League se 
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otevírají 24. října, soupeřem VK AGEL 
Prostějov bude jeden z největších fa-
voritů Rabita Baku. „Champions Lae-
gue je hodně náročnou soutěží, hrají 
v  něm špičkové týmy a těžko může 
los nabídnout průměrného soupeře. 
Věřím, že našim fanouškům nabíd-
neme dobrou volejbalovou podíva-
nou,“ říká předseda Správní rady VK 
Prostějov Petr Chytil.

VEČER MISTRŮ SE KONAL LONI UŽ 
PODESÁTÉ, byl zlatý, prostějovský 
klub získal všechny tituly. Jaký bude 
letos? Všichni věří, že – pětkrát zlatý 
a jednou stříbrný. „Kluci a holky, 
ahoj, dnešní večer je o vás!“ Přesně 
tak pozdravil loni Miroslav Černošek 
do posledního místa plný kongreso-
vý sál Národního tenisového cen-
tra Morava, poděkoval už tradičně 
rodičům, bez jejich obětavosti by se 
žádný talent nemohl rozvíjet. Stejné 
to bude i letos. „Mistrovské týmové 
tituly v  mládežnických kategoriích 
k  Prostějovu už zákonitě patří, jsou 
výsledkem koncepční práce klubu, 
managementu a všech, kteří se na 
těchto úspěších podílejí. Máme ko-
lem sebe stále dostatek obchodních 
partnerů, vstřícnost města Prostě-
jov a Olomouckého kraje, umíme 
se dokonale starat o talenty. Jdeme 
dobrou cestou, mockrát prověřenou, 
navíc plnou velkých úspěchů,“ kon-
statoval Miroslav Černošek. I letos 
má prostějovský TK AGROFERT co 
slavit!

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 Hingisové kontumována, v  doplň-
kovém fi nále vyhrál TK Přerov ESTA

1997 – TK SEZOOZ Prostějov

1998 – TK SEZOOZ 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 
fi nále DC

2010 – TK AGROFERT Prostějov

2011 – TK AGROFERT Prostějov
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Kvalita prověřená časem
        Quality Through The Ages

 ZÍSKALI JSME NÁRODNÍ CENU ČR ZA SPOLEČENSKOU ZODPOVĚDNOST FIREM, KTERÁ 

JE UZNÁNÍM ZA NÁŠ POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU A PRACOVNÍMU PROSTŘEDÍ, 

K ROZVOJI OKOLNÍHO REGIONU A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I K NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM.

 WE WON THE CZECH NATIONAL PRIZE FOR THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY; 

THIS IS AN APPRECIATION OF OUR POSITIVE APPROACH TO THE LIVING AS WELL AS 

WORKING ENVIRONMENT, DEVELOPMENT OF THE NEIGHBORING REGION, AND, LAST 

BUT NOT LEAST, TO OUR EMPLOYEES.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec 

tel.: +420-558-531 111, fax: +420-558-331 831, www.trz.cz

WWW.TRZ .CZ
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