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Jménem Mezinárodní tenisové federace vás srdečně
vítám v Prostějově, u příležitosti jednatřicátého ročníku ITF
World Junior Tennis Finals, oficiálního juniorského
mistrovství družstev ITF pro děvčata a chlapce do 14 let.

On behalf of the International Tennis Federation, I would
like to welcome you to Prostejov for the 31st ITF World
Junior Tennis Finals, the official ITF junior team championships for boys and girls aged 14 and under.

Dosažení této úrovně soutěže je už samo o sobě velkým
úspěchem a všem 16 družstvům dívek a 16 družstvům
chlapců gratuluji, že se sem, na tento turnaj, probojovali.
Tento týden zde bude zastoupeno celkem 26 národností.

Reaching this stage of the competition is already a huge
achievement, and I would like to congratulate the 16 boys’
teams and 16 girls’ teams that have reached the Finals. In
total, 26 nations are represented here this week.

Především z celého srdce vítám družstvo mladých hráčů
z Kazachstánu, které je prvním týmem z jejich země, které
kdy postoupilo do finále juniorské týmové soutěže ITF.
Zároveň také vítáme zpět družstvo slovinských chlapců,
kteří postoupili do finále týmové soutěže ITF poprvé od
roku 2001, a dále německé družstvo dívek a jihoafrické
družstvo chlapců, která obě se vrací do tohoto finále po
desíti letech.

I would particularly like to welcome the boys’ team from
Kazakhstan, who become the first team from their nation
to advance to the Finals of an ITF junior team competition. Meanwhile we welcome back the Slovenian boys’
team, who have advanced to the ITF World Junior Tennis
Finals for the first time since 2001, as well as the German
girls’ team and South African boys’ team, who both return
to the Finals for the first time in a decade.

Po zrušení ročníku 2020 z důvodu pandemie Covid-19 jsme
se radovali ze společného setkání na prostějovských
kurtech v loňském roce. Turnaj se stal pravým festivalem
juniorského tenisu, kde hráči z celého světa reprezentují
své státy se stejnou hrdostí, jakou vidíme u dnešních
profesionálů, kteří se utkávají o Davisův pohár by Rakuten
a Pohár Billie Jean Kingové.

After cancelling the 2020 event due to the Covid-19 pandemic, we were delighted to return to Prostejov for the
2021 Finals. The tournament was a true festival of junior
tennis, with players from all over the world representing
their nations with just as much pride as today’s professionals who compete in the Davis Cup by Rakuten and
the Billie Jean King Cup by BNP Paribas.

Řada nejlepších hráčů současnosti získávala své první
úspěchy právě zde, na této akci, odkud pak pokračovala
dále do reprezentace svých národů v Davisově poháru
a Poháru Billie Jean Kingové, stejně jako k dobývání slávy
a uznání v Grand Slamech a na tour. Novak Djokovič,
Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Sloane Stephensová a Coco
Gauffová – to jsou jen některá jména světově proslulých
tenisových legend, které odehrály juniorské zápasy zde, na
kurtech prostějovského klubu.

Indeed, many of today’s top players have honed their
skills at this event, going on to represent their nations in
Davis Cup and Billie Jean King Cup, as well as earning
individual honours at the Grand Slams and on the tours.
Novak Djokovic, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Sloane Stephens and Coco Gauff are just a few of the sport’s well-known names who have competed on the courts in
Prostejov.

Nyní je to po třiadvacáté, co tuto soutěž hostí Tenisový
klub Prostějov, jehož špičkové prostředí poskytuje perfektní
zázemí tomuto týdennímu turnaji. Chtěl bych vyjádřit své
upřímné poděkování a velký vděk Českému tenisovému
svazu, Tenisovému klubu Prostějov, sponzorům akce, ředitelce turnaje Petře Černoškové a jejímu pracovitému týmu,
jakož i všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na úspěchu
této akce. Bez jejich tvrdé práce a odhodlání by nic z toho
nebylo možné.
Přeji vám všem příjemný a úspěšný týden.

This is the 23rd time that the competition has been hosted
by TK Prostejov, whose excellent facilities provide a fitting
setting for this week-long competition. I would like to
extend my gratitude and sincere appreciation to the
Czech Tennis Association, TK Prostejov, and the sponsors
as well as tournament director Petra Černošková, her
staff and all the volunteers who have helped to make this
event a success. Without their hard work and dedication,
none of this would have been possible.
I wish you all an enjoyable and successful week.

Mr. David Haggerty
Prezident ITF – Mezinárodní tenisové federace
ITF President

www.ITF-Academy.com

ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

Děkujeme
za podporu

Generální partner
Českého tenisového svazu

Vážení tenisoví
přátelé,

Dear tennis
friends,

každoročně přidáváme do pořadatelské statistiky mistrovství světa
do 14 let další úspěšně zorganizovaný ročník, letos přijedou týmy
juniorských nadějí na Hanou po třiadvacáté, jen v roce 2020 zrádná
covidová pandemie zamkla světový tenis v domácích klubech a
nedovolila mu bojovat o medaile mladých šampionů. Třiadvacet let na
jednom místě, legendární číslo, které nikdo nikdy nepřekoná! Je dobré,
a rozhodně prospěšné vážit si tradic, pečovat o ně, buďme hrdí na to,
že se nikde jinde na světě nehrálo déle. Český tenis se už třikrát radoval z titulu mistryň světa, poprvé v roce 2001 táhla tým Lucie Šafářová,
o dva roky později Nicole Vaidišová, potřetí šly za titulem světových
juniorských šampionek suverénně sestry Fruhvirtovy s Nikolou Bartůňkovou v roce 2019. Loni oba naše týmy byly jen krok od postupu do
finále, v obou případech deblové klopýtnutí přineslo českému týmovému mládí bronz. Pro mnohé mladé reprezentace vynikající úspěch,
naši ale nebyli s bronzovými medailemi spokojeni, od začátku šli za
týmovým zlatem, měli ty nejvyšší cíle, a to se mi na nich líbilo. Prohráli
s lepšími, nakonec i šťastnějšími týmy, ale určitě měli čisté svědomí,
nechali na dvorci všechno. Určitě je dobré si od mládí připomínat, že
i tenisovou spravedlnost je třeba si zasloužit, konkurence v globálním
světě je neúprosná.

Every year we add yet another successfully organised junior championship to the executive statistics. This year the teams of the junior tennis
hopes will be visiting the region of Haná for the 23rd time, with just one
interruption in 2020 when the treacherous pandemics of Covid had locked world’s best tennis players in their home clubs and did not allow the
young champions to fight for medals. Twenty-three years in one place!
The number is a legend that no one will ever surpass! It is good and
definitely beneficial to appreciate traditions and to protect them, so let
us take pride in the fact that no other place in the world had retained
its championship for so many years. Czech tennis has already celebrated three women’s world champions. For the first time in 2021 with Lucie
Šafářová as the team leader, two years later with Nicole Vaidišová, and
the third time with the clean-sweep victory of the Fruhvirt sisters and
Nikola Bartůňková in 2019.

Už dávno jsme se smířili s tím, že o světovém šampionátu mládežnických
družstev nepíší velká média, přesto znova opakuji, grandslamoví
rekordmani Nadal v roce 2000 a Djokovič o rok později udělali jedny
z prvních reprezentačních kroků právě v Prostějově. A nebyli to jen oni,
kteří na Hané reprezentovali mladý tenis své země, aby začas zvedali
grandslamové poháry či vítězili ve slavných týmových soutěží. Ano,
Česká republika a Prostějov stály a stojí u kořenů encyklopedických
tenisových úspěchů, i tohle jsou sportovní tradice, které český tenis
naplňuje od roku 1999. Tehdy začala spolupráce s ITF, prvního mistrovství na Hané se zúčastnil nově zvolený prezident Světové tenisové federace Francesco Ricci Bitti, rozvíjel se vztah vzájemné důvěry, vedení
ITF se organizace šampionátu líbila a bylo jasné, že se ITF World Junior
Tennis Finals usadí v Prostějově na delší dobu. Stalo se a přiznám se,
jen těžko si dovedu představit, že by už nikdy na začátku srpna nepřijely na Hanou světové tenisové naděje…
Český sport se potýká s nedostatkem financí, projekty, které podporují
sportování mladých jsou na okraji zájmu a stále více si vážím obchodních partnerů, kteří stojí za pořádáním této prospěšné akce. Je to
investice do budoucnosti, do nových tenisových nadějí. Českým
tenisovým prezidentem jsem už čtvrtstoletí, od prvních dnů v této funkci
jsem si jako nejdůležitější vizi před sebe postavil – péči o české talenty,
snažil jsem se pro ně vytvářet ty nejlepší a nejvstřícnější podmínky. Čas
potvrdil, že jsem se se svými nejbližšími spolupracovníky rozhodl správně,
zlatý týmový úspěch, titul mistryň světa loni v celosvětovém BJK Cupu
do 16 let, letošní jasné vítězství dívek v evropském týmovém šampionátu, Summer Cupu do 14 let či postupy do závěrečných kol dívčích
juniorských Grand Slamů to potvrzují. I vyhlášení cen European Tennis
Trophy za rok 2021 letos na jaře bylo opět důkazem vynikající úrovně
mladého českého tenisu, suverénně jsme vyhráli juniorskou kategorii
před Ruskem a až hodně vzadu se krčila třetí grandslamová Francie.
V celkovém hodnocení jsme skončili druzí a věřte, jako prezidenta
Tennis Europe mě to naplňuje hrdostí.
Přeji mladému českému tenisu vítěznou odvahu, představitelům ITF
pak hodně pohody v Prostějově a na přívětivé Hané.

Last year both our teams were just a step away from advancing to the
finals, in both cases a little stumble in the doubles secured the bronze
medals to the Czech young teams. Great success for many of the other
young team members, but our players were not content with the bronze
medals, from the very beginning they were headed towards the team
gold and had the highest hopes, which is what I admired about them.
They had lost with the better teams, eventually also the luckier ones,
but they definitely had a clear conscience, they played their best at the
courts. Surely it is good to remind oneself, from a very young age that
tennis justice must be earned, as the competition in the global world is
extremely tough and unrelenting.
Long time ago we have come to terms with the fact that big media overlook the world junior championships, nevertheless I reiterate again that
the Grand-Slam record holders, Nadal in 2000 and Djokovic in 2001, had
taken some of their first important steps right here, in Prostějov. And it
was not just them who had represented the young tennis of their countries here, long before raising the shiny Grand Slam cups and winning the
major team competitions. Yes, the Czech Republic and Prostějov stood
and stand firm at the roots of the iconic tennis wins, this is the tradition of sport that the Czech tennis has been carrying since 1999. At that
time the collaboration with ITF began, the newly elected president of the
World Tennis Federation, Francesco Ricci Bitti, had visited this place for
the first time, and a relationship of mutual trust and understanding was
beginning to develop. The ITF liked the way the championship was organised and it was clear that ITF World Junior Tennis Finals will settle down
in Prostějov for a couple more years. For many more years! I admit it is
very hard for me to imagine the beginning of August in Prostějov without
the world’s best junior hopes…
Czech sport is recently struggling with lack of finance, projects supporting junior sport are of peripheral interest, and I do greatly appreciate the
business partners who support this beneficial event. It is an investment
in the future, in the new tennis hopes. I have been the president of the
Czech tennis for a quarter of a century, and since the first days in this
function I saw it as the most important vision to take care of the Czech
talents, to nourish them, to create the best conditions possible for them
to grow and thrive. Time has confirmed that it was a good decision, the
golden team spirit, the title of the women’s champions in last year’s BJK
under 16 Cup, this year’s clear victory of our girls in the European team
championship, 14 & Under Summer Cup, or advances to the final rounds
of the girls’ junior Grand Slams clearly illustrate all that. Even the 2021 European Tennis Trophy award ceremonies attested the excellent quality
of the young Czech tennis; we have confidently won the junior category
ahead of Russia, with the grand-slam France taking the third place. In
the overall standings we finished second, and believe me, that as the
president of Tennis Europe this is filling me with incredible pride and joy.
I wish to the young Czech tennis players the courage to win, and to the
ITF representatives I wish a great and enjoyable time in Prostějov, in the
heart of the friendly region of Haná.

Ing. Ivo Kaderka, CSc.

prezident ČTS a Tennis Europe
President of the Czech Tennis Association and Tennis Europe

www.cztenis.cz

Vážení fanoušci,
sportovkyně a
sportovci,

Dear tennis fans,
dear players,
lovers of sport,

Olomoucký kraj je regionem mnoha tváří. A neplatí to jen o turistice,
lázeňství nebo historických památkách. Najít u nás můžete také
pestrou paletu sportů. V některých máme celou řadu úspěšných
reprezentantů – týká se to právě i tenisu.

The Olomouc Region is a land of many beauties. Besides tourist
attractions, spa resorts, and historical monuments there are also
many opportunities for enjoying various sports, both as active
participants and viewers. In some of the sports disciplines we also
have a number of successful athletes – with tennis being one of
the most illustrative examples.

Proto není žádným překvapením, že se Mistrovství světa družstev
juniorů do 14 let v tenise odehraje právě v Prostějově. Rád bych
popřál všem sportovcům, aby se jim turnaj povedl a dosáhli
takových výsledků, jaké si předsevzali. A všem, aby se v prostředí
prostějovského klubu cítili co nejlépe.
Mladým sportovcům připomenu, že ne všichni mohou vždy jen
vyhrávat. Stejně důležité je hrát fair play a také umět přijmout
momentální nezdar. Když tohle dokážete, nikdy ve skutečnosti
prohrát nemůžete.
Divákům přeji krásné sportovní zážitky. Děkuji jim za to, že do
Prostějova přijeli, podpořili svoje favority a svou návštěvou i
Olomoucký kraj.

It is therefore no surprise that the ITF World Junior Tennis Finals will
be, once again, taking place right here in Prostějov. I would like to
wish to all the young sportsmen and sportswomen here that they
do great and achieve those results they came for. And to all of you
I wish you enjoy a great time here at the Prostějov tennis club.
To the young players I would like to say just one thing, to remind
them that it is not always a time for winning. Equally important it
is to play fair at all times, and to be able to accept a momentary
setback – for these too are a part of life. If you can do this, in fact
you will never lose.
To the visitors I wish great fun and pleasant experiences watching
this wonderful sport. Thank you for coming to Prostějov to support
your favourites or your loved ones, and through this also to support
the local communities and the Olomouc Region.

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
President of Olomouc Region

Vážení tenisté,
vážení diváci,

Dear tennis players,
dear visitors,

vítám vás na 23. ročníku Mistrovství světa družstev chlapců a
dívek do 14 let v tenise ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS. Tento
týmový šampionát je už řadu let vstupní branou talentů do velkého
tenisového světa. Právě zde o sobě v minulosti daly výrazně vědět
české hvězdy, jakými byli Tomáš Berdych, Lucie Šafářová a Nicol
Vaidišová. Turnaj byl také důležitým milníkem například pro Rafaela
Nadala, Lleytona Hewitta, Novaka Djokoviče a Justin Heninovou.

It is my pleasure to welcome you at the 23rd ITF World Junior
Tennis Finals. For many years, this team championship has been
the gateway to the big tennis world for young talents. It was here
where the Czech stars twinkled for the first time before shining bright: Tomáš Berdych, Lucie Šafářová, and Nicole Vaidišová, to name
just a few. The tournament has also been a significant milestone
in the careers of Rafael Nadal, Lleyton Hewitt, Novak Djokovic, and
Justine Henin.

Prostějov je pořadatelským městem tohoto mistrovství už více než
dvě desítky let. Je to důkaz, že zdejší sportovní manažeři patří ke
skutečné světové špičce, jinak by podobná série nebyla možná.
Rád bych jim za to poděkoval, protože jejich práce dlouhodobě
prospívá dobrému jménu našeho města a dělá z Prostějova
důležité místo na světové sportovní mapě.
Přeji všem, ať v Prostějově prožijí krásný týden. Sportovcům ať se
daří na kurtech a všem účastníkům ať se u nás líbí.
Krásné sportovní zážitky!

Prostějov has been hosting this championship for more than two
decades. It is firm evidence that the local sport mangers belong
to the world’s best, otherwise such a long series would not be possible. I would like to thank them for that, because their work has
been systematically supporting the good reputation of our city,
and makes Prostějov an important place on the map of the world
of sports.
I would like to wish everyone to enjoy a wonderful week here in
Prostějov. To all the players: good luck on the courts! To the others:
have fun and I do hope you will like our city.
And amazing sport experiences to all of us!

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova
Mayor of Statutory City of Prostejov

WWW.TKPLUS.CZ

Vážení tenisoví
přátelé,
ITF World Junior Tennis Finals se letos v Prostějově koná už po
třiadvacáté, připadá mi to skoro samozřejmé – jako by přehlídka
nejlepších juniorských nadějí k nám patřila odnepaměti. Nechci
připomínat, kdo a kdy stál na stupních vítězů, kdo byl mistrem
světa, pro náš klub je nejzlatější a nejcennější medailí – projev
důvěry vedení Mezinárodní tenisové federace a všech, kteří stojí
za světovým juniorským tenisem. Vážíme si toho, že k nám už po
třiadvacáté přijedou čtrnáctiletí tenisté a tenistky bojovat o první
velké úspěchy začínajících hráčských kariér. Číslo uspořádaných
ročníků dokládá na jedné straně úctyhodnou tradici, na druhé je
rozhodně projevem důvěry v organizační kvality týmu pod
vedením Petry Černoškové.
Za skoro čtvrt století, co se juniorský šampionát družstev koná v
našem klubu, se zákonitě měnila tvář a kulisy ITF World Junior Tennis Finals. Jen si připomeňme přirozenou pohodu v začátcích,
program mistrovství měl podle ITF přesný scénář a náš organizační
tým se vždy snažil v daných pravidlech odvést maximum. To znamená precizně zvládnout mítinky před zahájením mistrovství,
losování spojené s týmovou večeří, otvírací ceremoniál se všemi
náležitostmi, slibem mladých tenistů, rozhodčích a trenérů, osmačtyřicet jednotlivých utkání denně, hráčskou párty většinou na
Plumlovské přehradě, vyhlášení výsledků i slavnostní zakončení.
Přišla migrace, svět se dal do pohybu, vše zkomplikoval zákeřný
vir a nezbytná pandemie, v roce 2020 dokonce covid tenisové
naděje do Prostějova nepustil. Jen si připomeňme, jak jsme se pak
nemohli dočkat, až zase k nám přijedou talentovaní tenisté na své
mistrovství. Navíc si tenisový svět stále více uvědomoval, jak je
důležitý pro mládežnické šampionáty pocit přirozeného bezpečí,
který náš dokonalý areál od začátku nabízel. Všechny problémy
jsme vždy překonali, i covid slábl a všichni jsme se těšili, až se opět
zdravě nadechneme. A chci také věřit, že se jednou provždy budeme probouzet do většího klidu, globální hektický svět zvolní a slovo
válka navždy zapomeneme.
Už dlouho děláme všechno pro to, abychom jako pořadatelé patřili
ke světové špičce a vstřícné vztahy s ITF tomu napomáhají. Rád
bych také zdůraznil dokonalou a oboustranně prospěšnou
spolupráci s Českým tenisovým svazem, s jeho prezidentem Ivo
Kaderkou, tomu navíc jako šéfovi tenisové Evropy záleží, aby jak
akce ITF, tak i Tennis Europe, měly v České republice tu nejvyšší
kvalitu.

inz A4 UCB czech open

25.4.2008

PoděkováníPage
si zaslouží
14:23
1 všichni, kteří pomohli při organizaci
světového týmového juniorského šampionátu, Olomoucký kraj,
město Prostějov a naši tradiční obchodní partneři. Jen díky jejich
vstřícnosti můžeme připravit ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS tak,
aby byli spokojeni nejen zástupci ITF, ale i mladé týmové reprezentace.
Nadějím z celého světa přeji, aby si právě u nás začaly plnit
své tenisové sny, mladé české reprezentaci pak hodně klidu a
zápasového štěstí.
Vítejte v Prostějově, městě sportu, vítejte na naší krásné Hané.

Dear friends of tennis,
ITF World Junior Tennis Finals are taking place for the 23rd time in Prostějov,
it feels almost natural – as if the tournament of world’s best junior hopes
has been with us since time immemorial. I do not want to list the
winners and world champions here, for our club the most precious medal,
shinier and more valuable than real gold – is the statement of trust of
the International Tennis Federation and of all those who support world
junior tennis. The fact that the 14-year-old tennis hopes come here to
fight for their first major success of their budding tennis careers means a lot to us. On one hand, the number of all the tennis tournaments
organised here documents a tradition that deserves respect, on the
other it is definitely a demonstration of trust in the organisational quality of the team lead by Petra Černošková.
Over this nearly quarter of a century when the junior championship
have been taking place in our club, the face and the stage of the ITF
World Junior Tennis Finals has changed, quite naturally. Just think about
that easy-going spirit of the first years, when the championship programme was strictly laid out by ITF and our organising team always strived
to do their best to meet all the given regulations. That means precisely
mastering the meetings before the beginning of the championship, the
lot combined with team dinner, opening ceremony with all it takes, the
solemn vows of the young players, the judges, and the coaches, the forty-eight individual matches each day, the party for the players, usually
held at the Plumlov lake resort, the announcement of results, and the
closing ceremony.
Then the migration came, the world began to move, and everything
got complicated by the dreaded virus and the omnipresent pandemic,
followed by the cancellation of our event in 2020 that had locked all
the young tennis hopes in their homes. Just think of last year when we
couldn’t wait to meet the talented tennis players again! Besides that, the
tennis world was becoming more and more aware how important the
atmosphere of natural security was for the junior championships, and
our complex has met this condition perfectly, from the very beginning.
We overcame all problems, even the Covid was growing weaker, and we
all looked forward to taking one deep and free breath. I do want to believe that, once and for all, we would be waking up to a greater peace, that
the hectic global world would slow down, and that we would eventually
forget what the term “war” stood for.
For many years we have been doing everything we could so that we,
as the organisers, belonged among the best in the world, and our mutually friendly relations with ITF support this. I would also like to highlight the perfect and bilaterally beneficial collaboration with the Czech
Tennis Association, with its president Ivo Kaderka, who, as the current
re-elected president of Tennis Europe, understands how important it is
to maintain the highest quality of events of ITF and Tennis Europe in the
Czech Republic.
Big thanks deserve all those who participated in the organisation
of the World Junior Tennis Finals, the Olomouc Region, the Prostějov
Municipality, and our traditional commercial partners. Only thanks to
their helpfulness and support we can prepare the ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS to satisfy all the needs of the ITF representatives and of the
junior team representations.
To the young tennis hopes from all over the world who came here I wish
to that all their tennis dreams start coming true, and to the young Czech
representation I wish a steady hand, calm nerves, and lots of luck.
Welcome to Prostějov, a city of sports, welcome to our beautiful region
of Haná.

Mgr. Petr Chytil
jednatel TK PLUS
Managing director of TK PLUS

S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONU! JOIN THE CHAMPIONS WITH US!
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AGROFERT ARÉNA
AREÁL TK PROSTĚ JOV

OLOMOUCKÝ
KRAJ

TK PLUS: S jistotou
nabízíme cestu
mezi nejlepší
Motto společnosti TK PLUS S námi po cestách
šampionů je ve světě sportovního marketinku
už více než čtvrtstoletí hodně známé, TK PLUS je
podepsaná pod projekty, které v naprosté většině
překročily hranice města Prostějov, Olomouckého
kraje i České republiky. „Máme za sebou v Prostějově devětadvacet ročníků turnaje ATP, z toho
třiadvacet s titulárním sponzorem Živnobankou, později UniCredit Bank, ke které jsme se letos
vrátili. Vážíme si podpory Českého tenisového stavu z čele s prezidentem Ivo Kaderkou a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, především díky
jejich podpoře byl letošní ročník turnaje úžasný,“
konstatoval šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek. A letošní ITF World Junior Tennis Finals?
„Už více než dvaadvacet let spolupracujeme s
Mezinárodní tenisovou federací, nikde na světě
se nekonalo mistrovství světa družstev do 14 let
tak dlouho jako u nás, letos k nám přijíždějí naděje světového tenisu po třiadvacáté. A kdo ze
šampionů byl našich začátků? Stačí říct dvě
jména Nadal a Djokovič, z našich pak Berdych,
Šafářová a Vaidišová v Prostějově dokázali, že
jednou mohou patřit mezi nejlepší na světě a také

to pak v pozdějších sezonách potvrdili, jsou navždy
zapsáni v grandslamové historii,“ říká jednatel TK
PLUS Miroslav Černošek. U všech těchto akcí byla
od začátku v roli ředitelky Petra Černošková, šéfka
tenisových projektů TK PLUS. „Vedle prostějovského
turnaje patří mezi vlajkové lodě našeho
snažení také Zlatá tretra Ostrava, její 61. ročník se
konal v termínu tenisového UniCredit Czech Open
a patří do prestižního světového seriálu mítinků
Continental Tour Gold. Elitní Zlatá tretra Ostrava
opět představila světové hvězdy i českou špičku.
Televizní pokrytí celého seriálu bylo mimořádné,
mítinky byl přenášen do 140 zemí celého světa, a to
je opravdu globální prezentace,“ dodává Miroslav Černošek. V minulé sezoně TK AGROFERT zcela
jasně potvrdil, že je nejúspěšnějším klubem u nás,
stačí se podívat na mistrovské týmové statistiky.
Pět zlatých týmových medailí, čtyři mládežnické
– babytenis, mladší, starší žactvo a dorost, k tomu
titul mistra ČR družstev dospělých, extraligový
titul se po čtyřech letech vrátil do Prostějova! A
navíc ještě bronz ze šampionátu v minitenisu. Žádný
český klub se s takovou bilancí nemohl pochlubit!

VÍTĚZEM 29. ROČNÍKU UNICREDIT CZECH OPEN se stal po
pěti letech opět domácí tenista, Vít Kopřiva v prostějovském finále porazil Jiřího Svrčinu, ten v otvíracím kole porazil prvního nasazeného, obhájce titulu Argentince Coriu.
České finále se na prostějovském turnaji hrálo naposledy
v roce 2013. „Každý ředitel turnaje si přeje, aby se do finále dostal domácí tenista. My jsme měli české hráče na
obou stranách kurtu, navíc z našeho klubu, což je něco
úžasného,“ těšilo složení finále ředitelku UniCredit Czech
Open Petru Černoškovou. Šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek vyzdvihl skvělou práci organizačního týmu
v čele s manželkou Petrou, ocenil také přístup turnajových
partnerů. Po čtyřech letech se vrátila do pozice titulárního partnera UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a šlo o vydařený návrat. „Prožili jsme krásné dny a viděli
skvělý tenis. Za rok se uvidíme,“ loučil se s letošním ročníkem Jakub Dusílek, generální ředitel UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, představitel titulárního partnera
turnaje. A šéf českého tenisu Ivo Kaderka? „Snažíme se
mladým nadějím pootevřít těžkou bránu do velkého tenisu. K tomu slouží i prostějovský turnaj, který dlouhodobě
podporujeme a podporovat budeme i nadále.“ UniCredit
Czech Open měl česko-slovenské semifinále, což dokonale potvrdilo bankovní filozofii titulárního partnera. Ve
finále čtyřhry měl český tenis také zastoupení, Roman Jebavý se Slovákem Andrejem Martinem ale podlehli indickému páru Bhambri, Myneni ve dvou setech.
61. ROČNÍK ZLATÉ TRETRY OSTRAVA ozdobili olympijští vítězové, světoví šampioni i vycházející atletické hvězdy. Na startu
se objevili atleti, kteří získali v Tokiu celkem 24 olympijských
medailí! „Zlatá tretra je opravdu významným podnikem.
V kategorii světových chalengerů byl za posledních pět let
hodnocen mezi třemi nejlepšími. Vždy se snažíme úroveň
startovního pole udržet a zatím se nám to daří,“ konstatoval
Miroslav Černošek, jehož marketingová společnost TK PLUS
tradičně Zlatou tretru zastřešuje a práva vlastní až do roku
2025. Nizozemka Femke Bolová na třístovce s překážkami
překonala světový rekord Zuzany Hejnové, která se loučila
se svou hvězdnou kariérou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková zopakovala druhé místo z minulého roku. Dálkař Radek
Juška přeskočil o jedenáct centimetrů osmimetrovou hranici a rovněž skončil druhý. Zlaté tretře přálo počasí a bylo
to vidět i na výkonech. Rekord mítinku zaznamenal etiopský
stýplař Lamecha Girma, stal se totiž prvním běžcem, kterému se v Ostravě podařilo zaběhnout 3000 metrů překážek
pod osm minut. Jedenáct let starý rekord mítinku Keňana
Paula Kipsiele Koeche srazil téměř o čtyři vteřiny na 7:58.68.
Tento čas je také letošním nejlepším světovým výkonem!
V předvečer atletického mítinku byly na Městském stadionu ve Vítkovicích symbolicky před sochou Emila Zátopka
předány dvě trofeje Světové atletické federace Heritage
Plaque, za mimořádný přínos světové atletice legendárnímu běžci Emilu Zátopkovi a mítinku Zlatá tretra Ostrava,
který patří do seriálu World Athletics Continental Tour Gold.
„Za svých více než šedesát let přispěl tento mítink světové
atletice celou řadou světových rekordů a vynikajících výkonů, kterých nejlepší atleti a atletky před zaplněnými tribunami dosahovali,“ bylo konstatováno při ceremoniálu.
Ceny byly uděleny Emilu Zátopkovi a mítinku Zlatá tretra
Ostrava už v prosinci 2018, kvůli covidu ji členka rady World
Athletics Cherry Alexanderová předala až letos.
PROSTĚJOV OPEN by NOVÝ ZELENEČ, mužský turnaj kategorie ITF25 se konal týden po skončení úspěšného loňského
juniorského mistrovství světa družstev a nabídl dokonalou šanci mladým Čechům, v Národním tenisovém centru Morava se jich představilo – i s kvalifikací osmadvacet.
Na Hané se nejvíce se radoval Španěl Nikolas Izquierde, ve

ní poslání – poděkovat všem, kteří se v roce 2021 zasloužili
o slávu a prestiž prostějovského tenisu. Zahájení už tradičně patřilo šéfovi prostějovského tenisu Miroslavu Černoškovi. „Nechce se tomu věřit, ale takhle společně slavíme
už podvacáté, tyto krásné večery jsou o snech a velkých
přáních dětí a také rodičů, kteří si přejí, aby jejich děti byly
úspěšné a co je pro nás všechny hodně důležité – aby našly v tenisu radost, aby jim trénink přinášel povzbuzení, že
se zlepšují, aby získaly v našem klubu nové kamarády. Daří
se nám to i díky podpoře prostějovské radnice, Olomouckého kraje, Českého tenisového svazu a dalších partnerů.
Získat peníze na provoz klubu není v současné době snadné, nám se to díky pomoci institucí a sponzorů, daří.“
Na pódium si pro ocenění postupně přišli minitenisté, babytenisté, mladší a starší žáci, dorostenci, trenéři a realizační tým TK AGROFERT. Ceny předávali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Zácha, primátor statutárního
města Prostějova František Jura, jeho náměstci Jiří Pospíšil,
Jiří Rozehnal a Jan Krchňavý společně s tenisty Jiřím Veselým, Jiřím Lehečkou, Daliborem Svrčinou, Zdeňkem Kolářem, Vítem Kopřivou či kapitánem Jaroslavem Navrátilem. „Moc dobře si uvědomujeme, jak skvěle reprezentujete
naše město. Jste výborní, z každého úspěchu se radujeme
a budeme vaše úsilí podporovat i nadále, protože si to zasloužíte,“ ocenil prostějovský tenis primátor Jura. V Prostějově pro nemoc chyběl prezident českého i evropského
tenisu Ivo Kaderka, k mladým tenistům promluvil alespoň
prostřednictvím natočeného vzkazu. „Máte za sebou parádní sezónu, udělali jste kus práce a byli zaslouženě odměněni. Přeji vám, aby příští rok byl podobně úspěšný. Věřím, že se příště na jeho konci v Prostějově uvidíme,“ řekl
Kaderka. Poděkování se dostalo také jednotlivcům, kteří
během sezóny dosáhli velkých individuálních úspěchů na
mezinárodní scéně, převzali Top ocenění.
finále porazil ve třech setech Argentince Facunda Díaze
Acostu. Z domácích tenistů se podle očekávání nakonec
nejdále dostal Dalibor Svrčina, jeho cestu turnajem ukončil
v semifinále právě poražený finalista Acosta. Naděje prostějovského TK AGROFERT naopak určitě doplatila na náročný program z posledních týdnů. „Oba hrajeme podobný
tenis. Kondičně náročný. Při dlouhých výměnách byl soupeř o kousek lepší. Svoji roli už hrála také únava. Mám za
sebou opravdu hodně zápasů, to se projevilo,“ uznal Svrčina, který si po triumfu v Praze připsal další cenný postup do
semifinále. „Soupeř byl lepší a zvítězil zaslouženě. Ale nevadí, z porážky se poučím a co nejlépe se připravím na další
turnaje,“ okomentoval své vyřazení Dalibor Svrčina. Dalším
mladým Čechům se už tolik nedařilo, skončili ve 2. kole. „Pro
některé to ale bylo první seznámení s mužským tenisem,
což je vždy hodně těžké. Příště už to bude třeba lepší,“ poznamenala Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů. „Ve spolupráci s Českým tenisovým svazem
děláme maximum, abychom našim nadějím dali co nejvíce příležitostí k jejich tenisovému růstu.“
PROSTĚJOV NEPŘESTÁVÁ HLEDAT TALENTY, loni v polovině
září se v prostějovském Národním tenisovém centru Morava konal zápis do Tenisové školy v rámci projektu Hledáme
nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu. Prostějovští pozvali na
přívětivé tenisové odpoledne rodiče a jejich děti, narozené v roce 2016 a mladší, navíc připravili velké překvapení,
na dvorci s nejmenšími byla i olympijská vítězka ve čtyřhře
z Tokia, světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Jaký
byl program? „Kateřina bude trénovat s výběrem dětí z naší
tenisové školy TK AGROFERT, pak proběhne autogramiáda
naší úspěšné tenistky a následovat bude vlastní zápis do
nového ročníku tenisové školy,“ přiblížil za pořadatele Tomáš Cibulec, šéf PR TK PLUS. Zájem byl větší než v letech
minulých, na zápis přišly v doprovodu rodičů více než dvě

desítky dětí. „Je důležité, aby děti tenis bavil, aby rády chodily na kurty, našly si v klubu kamarády. To je absolutní základ. Pokud budou mít ze hry radost, obětují tenisu všechno.
Především na tréninku, kde vše začíná, vím to z vlastní zkušenosti, trénink se prostě nedá ošidit,“ řekla dětem Siniaková. „Další nezbytnou podmínkou je zdraví. Takže, všem přeji,
aby se jim vyhýbala zranění.“
Prostějovský den olympijské šampionky Kateřiny Siniakové? Napřed byla pozvaná primátorem statutárního města
Prostějov Františkem Jurou na radnici a prostějovští radní
se mohli přesvědčit – jak skutečně těžká je zlatá olympijská
medaile. „Kateřina i její rodina jsou úzce spjatí z Prostějovem. Odehrála u nás část kariéry, nyní jde v jejích šlépějích mladší bratr, ten za Prostějov nastupuje, oba dělají tu
nejlepší možnou reklamu našemu městu a celému regionu,“ uvedl primátor František Jura. „Katka potvrdila, že je
opravdu fascinující, usměvavou a krásnou mladou slečnou, navíc je vynikající tenistkou.“ Co tomu říkal šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek? „O čem jsou naše
nábory do tenisových škol? Od začátku především o trpělivosti rodičů, oni přivedou dítě do našeho areálu a dobře
vědí, že si na sebe vzaly dětské tenisové osudy. Začíná jim
pravidelná starost, oni jsou ti první, kteří musí usušit slzy na
tvářích svých dětí, když se jim v počátku něco nepodaří, oni
musí podporovat své děti, aby u tenisu vydržely. Často říkám, přivedli jste do našeho areálu své děti, ale právě vám
symbolicky začíná nejdelší a nejtrpělivější tenisový zápas.
Ne všem se bude dařit, všichni nebudou dětskými šampiony, ale určitě všichni zažijí při tenise se svými kamarády
nádherné chvíle,“ tvrdí už hodně dlouho Miroslav Černošek.
VEČER MISTRŮ? DVACÁTÝ A NEJLEPŠÍ! Konal se v polovině
prosince v Národním sportovním centru už podvacáté, měl
neopakovatelnou, doslova rodinnou atmosféru a tradič-

V závěru večera byl do Síně slávy prostějovského tenisu
uveden primátor František Jura. „Pan primátor dělá maximum nejen pro tenis, ale i celý prostějovský sport. Podpora
města je skvělá, proto si uvedení do Síně slovy rozhodně
zaslouží. Je to skvělý člověk,“ pronesl na adresu prvního
muže Prostějova Miroslav Černošek. „Dostal jsem se do
vybrané společnosti skvělých bývalých hráčů a klubových
ikon. Jsem na to opravdu hrdý,“ uvedl prostějovský primátor. Všechny nadchlo vystoupení Soukup Bandu, zahrál
několik známých hitů, v závěru také vánoční koledy. „Byli
dokonalí, neopakovatelní, všem se museli líbit,“ ocenil vystoupení netradičního uskupení moderátor Petr Salava, už
tradiční inventář prostějovských akcí.
EXTRALIGOVÝ TITUL SE VRÁTIL PO ČTYŘECH LETECH do Prostějova, v pátek 17. prosince 2021 před sedmou večer tančili
tenisté TK AGROFERT Prostějov se svým realizačním týmem
vítězné kolečko v hale v Milovicích, vyhráli MONETA tenisovou extraligu, finále porazili pražskou Spartu! „Extraligový
titul pro náš klub vždy něco velkého, letos jsme navíc vyhráli čtyři zlaté a jeden bronz v mládežnických kategoriích
a k tomu nyní připočteme extraligu, tak je to fantazie. Navíc
dobře vím, jak na těchto titulech záleží Mirkovi Černoškovi,
jde mu stále o to, abychom byli nejlepším klubem u nás,
vím, jak moc to prožívá… Loni nám to ve finále extraligy nevyšlo, taky to bylo o pár míčcích, náš mančaft je ale také
zkušenější. Snažili jsme se předvést nejlepší tenis, titul jsme
moc chtěli a myslím si, že to bylo vidět. Ten návrat na trůn
nám chutná opravdu hodně,“ jásal po zisku rozhodujícího
bodu kapitán družstva Jaroslav Navrátil. „Sparta byla vynikající, rozhodl jeden míč. Nervy to byly obrovské, ale máme
titul doma. To je skvělý pocit.“ přidával nadšený kapitán
Navrátil.
Potvrdila se nejen síla prostějovského tenisu, ale i jeho víra,
podpořená až tvrdohlavou trpělivostí. Vyhrála prostějovská soupiska! Zatímco ostatní nakupovali, oni raději ukázali na domácí hráče. „Trpělivost se vyplatila. Toto vítězství
má obrovskou cenu. Je to odměna pro všechny, kteří byli
přesvědčeni o správnosti nově nastavené klubové filozofie.
Dali jsme šanci mladým, teď nám to vrátili tím nejlepším
způsobem,“ prohlásila šéfka prostějovských tenisových
projektů Petra Černošková.

VOLEJBALISTKY PROSTĚJOVA ZÍSKALY PO ČTYŘECH LETECH
MISTROVSKÝ TITUL! Až pátý tým dlouhodobé části vyhrál
čtvrté finále nad KP Brno 3:1, stejným poměrem ovládl i sérii
a stal překvapivým mistrem extraligy. Už šestnácté ligové
zlato vybojoval trenér Miroslav Čada! Byl u všech dosavadních titulů Prostějova a pětkrát slavil první místo s letošním finálovým soupeřem z Králova Pole, poprvé v roce
2002. Atmosféra v nové hale Národního sportovního centra
byla fantastická a určitě bylo dobré rozhodnutí přesunout
ženské áčko VK právě tam. „Holky si tam rychle zvykly, od
prvního soutěžního utkání se jim v NSC začalo dařit, dlouho doma jen vítězily a z dosavadních zápasů na novém
vlastním hřišti podlehly v jediném případě, jinak pokaždé
uspěly. Navíc si naši věrní fanoušci i v jiném působišti znovu
nacházejí cestu do hlediště, které bylo na všech střetnutích
z větší části zaplněné, a příznivci opakovaně dokážou vytvářet dobrou atmosféru. Za podporu jim samozřejmě moc
děkujeme a máme radost, že jim naše děvčata společně
se soupeřkami většinou nabízí hodně zajímavou podívanou, dobrou zábavu. Co víc si přát než dramaticky vyrovnané souboje se šťastným koncem pro nás,“ konstatoval
šéf prostějovského volejbalu Petr Chytil.
Ani ve vřavě probíhajících bujarých oslav přímo na ploše
haly Národního sportovního centra PV nezapomněl zkušený Čada poděkovat všem, kteří se na báječném překvapení podíleli. „Chci velice vyzdvihnout holky za to, jak výtečně
hrály a perfektním způsobem zvládly celé play-off. Šlo o jejich společnou práci s námi z realizačního týmu, se všemi
dalšími lidmi okolo i s vynikajícími příznivci, kterým moc děkujeme za parádní povzbuzování. Výborné podmínky nám
vytváří vedení klubu v čele s Petrem Chytilem, obrovské
díky samozřejmě patří veškerým partnerům v čele s městem Prostějov a Olomouckým krajem, bez jejichž výrazné
podpory by se prostějovský volejbal nemohl vrátit na vrchol,“ zdůraznil Miroslav Čada. „Podařila se nám velká věc.
Po základní části páté místo a pak heroická cesta k titulu. Finálový večer zakončený mistrovským ceremoniálem
a pohárovou parádou je nezapomenutelný a rád bych poděkoval všem, kteří nám pomáhají,“ konstatoval Petr Chytil
pár dní poté, co pomalu utichala mistrovská euforie.
A ještě připomeňme vítěznou sestavu VK Prostějov: Karolína
Fričová, Kateřina Kvapilová, Karin Šunderlíková, Klára Faltí-

nová, Raquel Loff da Silva, Simona Bajuszová, libero Adéla
Stavinohová-Pavla Meidlová, Michaela Smolková. Andrea
Píchalová, trenér: Miroslav Čada, asistent Lubomír Petráš.
JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK ANKETY SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO
KRAJE byl vyhlášen na začátku května v Moravském divadle v Olomouci, od začátku za ním stojí hejtmanství ve
spolupráci s TK PLUS. Jak byly úspěšné jednotlivé sporty
v devatenácti anketních ročnících Sportovce Olomouckého kraje? Jasně kraloval tenis – šestnáct titulů, sedmkrát
byl vyhlášen Sportovcem Olomouckého kraje Tomáš Berdych, třikrát Petra Kvitová a Jiří Novák, dvakrát Lucie Šafářová, naposledy za rok 2020 Karolína Muchová. Jednou si
šli na anketní pódium pro hlavní cenu v roce 2004 šampionka v bikrosu Jana Horáková, o čtyři roky později veslařka
Pavlína Žižková a v roce 2018 vyhrál parašutista Jiří Genčuk.
V jubilejním dvacátém ročníku kraloval hokej, titul Sportovec Olomouckého kraje získal David Krejčí z klubu HC Olomouc. Na slavnostním anketním jevišti chyběl, úspěšně reprezentoval český hokej na Švédských hrách a místo něj na
pódium dorazil otec Zdeněk. „Mám vyřídit, že si ceny moc
váží, a že se bude snažit všem udělat radost na ledě za pár
týdnů na mistrovství světa,“ uvedl tatínek vyznamenaného
hokejisty. Druhý mezi jednotlivci skončil šermíř Jakub Jurka. třetí kanoistka Tereza Kneblová. Hokejisté HC Olomouc
ovládli kategorii družstev druhou příčku obsadili kanoisté
SK UP Olomouc před volejbalistkami VK UP Olomouc. „Všem
oceněným přeji, aby byli podobně úspěšní i v dalších sezonách. Za necelé dva měsíce náš kraj hostí Letní olympiádu
dětí a mládeže a věřím, že řada z našich medailistů bude
za pár let bojovat o vítězství v naší anketě,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek. „Náš kraj je regionem,
který klade na sport velký důraz. Naši reprezentanti vynikají v individuálních i kolektivních sportech, stejně tak mají
skvělé výsledky v letních i zimních sportech. Tuto oblast považujeme za příležitost pro skvělou prezentaci celého kraje.
Anketa Sportovec Olomouckého kraje je tradičním oceněním sportovců i trenérů a nezapomíná ani na muže a ženy
se zdravotním handicapem. Laureáty jsou také organizátoři významných akcí. Jsem rád, že se po pandemii můžeme vrátit k pořádání této akce a našim sportovcům tímto
způsobem poděkovat na skvělé výkony,“ řekl Michal Zácha,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Pro Čestnou cenu si na pódium došel předseda prostějovského nohejbalového klubu Sokolů Jaromír Faltýnek
a prestižní Cenu Olomouckého kraje si převzal tenista Jiří
Novák. Ten už předtím získal v prvních třech anketních ročnících v letech 2001–2003 titul Nejlepšího sportovce kraje,
byl pátý na světě, v semifinále Australian Open 2002 a letos
vstoupil mezi sportovní legendy Olomouckého kraje. „Mám
z Ceny velkou radost. Beru to jako poděkování za mou kariéru, a za to všem děkuji,“ prohlásil při jejím převzetí Jiří Novák. „Procházel jsem jména laureátů, je to opravdu úžasná
přehlídka velkých sportovních osobností. Výjimeční trenéři,
fotbaloví a hokejoví reprezentanti, olympijští vítězové. Náš
region se má čím pochlubit, vychoval opravdové hvězdy.
To, že jsem se dostal do této společnosti, beru jako velkou
čest.“ Slavnostní večer tradičně moderoval Petr Salava,
o kulturní vložku se postarali písničkář Voxel, a také operní
zpěváci Jakub Rousek a Markéta Fassati.

JSME MORAVSKÝ HROŠÍ TÝM

„Snažíme se, aby všechny projekty TK PLUS svým významem a věhlasem překračovaly hranice regionu, propagovaly město Prostějov a Olomoucký kraj. Pevně věřím,
že úspěšní sportovci jsou tím nejlepším příkladem pro
mládež, naší povinností je vytvářet pro sportování dětí
ty nejlepší podmínky,“ říká šéf TK PLUS Miroslav Černošek.

hrosimorava.cz

TK PLUS: Straight
journey among
the best
The motto of TK PLUS, With us on the journeys of
champions, has been well-renowned in the world of
sports marketing for over than quarter of a century.
TK PLUS has held many projects that have exceeded
the boundaries of the Prostějov municipality, the
Olomouc Region, and the Czech Republic. “We have
run twenty-nine ATP tournament seasons in Prostějov, of that twenty-three with Živnobanka, later
UniCredit Bank as the key sponsor, to whom we have
come back this year. We greatly appreciate the
support of the Czech Tennis Association lead by its
president Ivo Kaderka, and of UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia – mainly due to their support this year’s the tournament has been amazing,”
stated the head of Prostějov tennis, Miroslav Černošek. And this year’s World Junior Tennis Finals? “For
more than twenty-two years we have been collaborating with the International Tennis Federation; no
other place in the world has held the under-14 team
championship for so such a long time like we did,
this year the juniors will be coming for the twenty-third time! And which of the champions have seen
the start of their career here? Just two names say it
all: Nadal and Djokovic, from the Czech ones there was Berdych, Šafářová, and Vaidišová – here in
Prostějov they all demonstrated they could be the
best in the world, and they really made that happen

in the seasons to come, becoming an integral part
of the Grand Slam history,” says Miroslav Černošek,
Executive of TK Plus. All of these events, from the beginning, were supervised by Petra Černošková as
the head of the tennis projects of TK PLUS. “Besides
the Prostějov tournament the other flagships of our
activities are also the Golden Spike Ostrava athletic meeting, the 61st year of which took place at the
same time as the tennis UniCredit Czech Open. The
Golden Spike is a part of the prestigious world series of the Continental Tour Gold meetings. The elite
Golden Spike Ostrava had once again presented the
world’s best as well as Czech best athletes. The TV
coverage of the entire series has been exceptional,
the meeting was broadcasted to 140 countries of the
world, which is truly a global presentation,” adds
Miroslav Černošek. In the past season TK AGROFERT
clearly confirmed it is the most successful club in
our country, one glimpse at the master team statistics says it all. Five gold team medals, four juniors’
– baby tennis, younger and older pupils and juniors,
on top of that the Czech champion’s title of adult
teams and the extra-league title have returned
back to Prostějov after four years! Plus a bronze
from mini tennis championship. No other Czech club
could boast such results!

The WINNER OF THE 29TH UNICREDIT CZECH OPEN has once
again been a local tennis player Vít Kopřiva at the finals in
Prostějov, winning over Jiří Svrčina, who beat the top seed
Coria from Argentine in the opening round. Czech finale has not been played here in Prostějov since 2013. “Every
tournament director wants a domestic player to make it to
the finale. We had Czech players on each side of the court,
moreover both from our club, which is something incredible,” marvelled Petra Černošková, the director of UniCredit
Czech Open, at the final double. Miroslav Černošek, the head
of tennis in Prostějov, highlighted the excellent work of the
organisational team lead by his wife Petra, and praised also
the approach of the partners of the tournament. After four
years, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia returned
back to the position of the titular partner, and it was a successful return. “We have enjoyed some wonderful days and
saw great tennis. See you next year,” said Jakub Dusílek, CEO
of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia and representative of the titular partner. And the head of the Czech
tennis Ivo Kaderka? “We strive to help the young hopes to
open the heavy gate to the world of big tennis. This happens
also through the Prostějov tournament, which we have been
systematically supporting for many years, and will continue
to do so.” UniCredit Czech Open had a Czech-Slovak finale,
which perfectly highlighted the banking philosophy of the
titular partner. The doubles’ finale also saw a Czech representation, however Roman Jebavý with the Slovak player
Andrej Martin lost to the Indian pair of Bhambri and Myneni
in two sets.
61ST GOLDEN SPIKE OSTRAVA shone bright with Olympic winners, world champions, and rising athletic stars. Together,
the listed athletes have won 24 Olympic medals at the Tokyo games! “The Golden Spike is really a major event. In the
world challengers category it has ended among the three
best over the past five years. We always do our best to
maintain high quality of the field, and so far we have had
success doing so,” stated Miroslav Černošek, whose marketing company TK PLUS has been traditionally covering for
the Golden Spike, and owns the rights through to 2025. The
Dutch athlete Femke Bol broke the world record on 300 m
hurdles, until now held by Zuzana Hejnová, who bid an official farewell to her star career. Javelin thrower Nikola Ogrodníková repeated her second place from the previous year.
Long jumper Radek Juška had exceeded the 8-metre limit
by eleven centimetres and also ended second. The Golden
Spike was enjoying great weather, and this reflected also
in the athletes’ performances. The record of the meeting
was broken by the Ethiopian steeplechase runner Lamecha
Girma, who had become the first runner making the 3,000
metres steeplechase under eight minutes. He surpassed the
eleven-year-old record of the meeting held by the Kenyan
Paul Kipsiele Koech by almost four seconds to 7:58.68. This
time is also this year’s best performance in the world!
On the evening before the athletic meeting, two trophies of
the International Association of Athletics Federations have
been ceremonially presented: the Heritage Plaque, to the
world athletics to the legendary runner Emil Zátopek for an
exceptional contribution, and to the Golden Spike Ostrava
meeting, which belongs to the World Athletics Continental
Tour Gold series. “Over the more than sixty years of its existence, this meeting has contributed to the world’s athletics
by a number of world records and excellent performances
achieved by the best male and female athletes before the
crowded tribunes,” stated the ceremonial speech. The prizes
were awarded to Emil Zátopek and the Golden Spike Ostrava in December 2018, but due to Covid the member of the
World Athletics Council, Cherry Alexander, could not present
them until now.

the enrolments to our tennis school about? From the very
beginning it is all about the parents’ patience: they bring
their child to our grounds and they know very well that there a very long way lies ahead of them. They are signing up
for regular chores, as they are the first to dry the tears on
the cheeks of their children when they fail for the first time,
they are the ones to support their children to persevere and
stick to tennis. I often tell them: you have brought your children to our club, but it is you who are symbolically starting
the longest tennis match that will demand the greatest
patience. Not all of them will succeed, not all of them will
become childhood champions, but all of them will definitely enjoy wonderful moments with their friends while playing
tennis,” says Miroslav Černošek.
NIGHT OF THE MASTERS? TWENTIETH AND THE BEST!
It took place in the middle of December at the National
Sports Centre, for the twentieth time, and it had a one-of-a-kind, literally family atmosphere and a traditional mission – to thank all those involved in the fame and prestige
of Prostějov tennis in 2021. The opening was traditionally by
the head of Prostějov tennis Miroslav Černošek. “I cannot
believe it but this is the twentieth time we are celebrating
here together, these wonderful evenings are about dreams
and big hopes of children and their parents who wish for
their children to be successful, and what is most important for all of us – to find joy in tennis, to be encouraged
by training, to develop and to improve, to find new friends
in our club. We are succeeding in this also thanks to the
support of the Prostějov municipality, the Olomouc Region,
the Czech Tennis Association, and other partners. Raising
money towards running a sports club is not easy in these
days, and we, thanks to the support of the institutions and
sponsors, are succeeding in it.
PROSTĚJOV OPEN by NOVÝ ZELENEČ, men’s tournament of
ITF25 category, took place a week after the end of the last
year’s successful junior team championships, and offered
a perfect opportunity to the young Czech players: the National Tennis Centre Morava has seen twenty-eight of them,
including the qualifications. The greatest joy was that of
the Spanish Nikolas Izquierde, who beat the Argentinian Facundo Díaz Acosta in a three-set finale. From the domestic
players, Dalibor Svrčina has advanced the farthest, just as
expected, and his journey through the tournament ended
with the defeated finalist Acosta in the semi-finals. The
hope of Prostějov’s TK AGROFERT was undoubtedly exhausted after the packed programme of the past few weeks.
“We both play a similar tennis. Very demanding in terms of
physical fitness. My rival was simply a bit better in the long
exchanges, and exhaustion had also taken its toll. I have
really played a lot of matches, that did show,” acknowledged Svrčina, who had added another valuable advance to
the finale after his triumph in Prague. “The rival was better
and won deservedly. But never mind, I will learn from this
defeat and will do my best to prepare for the coming tournaments,” said Dalibor Svrčina after his elimination. Other
young Czechs were not so successful; they ended in the
second round already. “For some, however, this was their
first encounter with adult men’s tennis, which is always very
difficult. Next time it might be better,” noted Petra Černošková, head of the Prostějov tennis projects. “In collaboration with the Czech Tennis Association we are doing our best
to allow our young hopes to get as many opportunities for
their growth as possible.”
PROSTĚJOV NEVER CEASES TO SEEK NEW TALENTS, last year in
mid-September the National Tennis Centre Morava in Prostějov saw the enrolment in the Tennis School as part of the
Seeking New Fed Cup and Davis Cup Winners project. The

Prostějov-based organisation has invited parents and their
children, born in 2016 and later, for a friendly tennis afternoon, and had prepared a great surprise for them: Kateřina Siniaková, Olympic winner of the doubles in Tokyo and
world’s number one in doubles spent the afternoon with the
youngest kids on the courts. What was the programme?
“Kateřina will train with selected children from our TK AGROFERT tennis school, then there will be autograph session
followed by the actual enrolment in the new year of our tennis school,” explained Tomáš Cibulec, head of PR TK PLUS
on behalf of the organisers. There were many more children than in the previous year; more than twenty of them
came accompanied by their parents. “It is important that
children like tennis, that they enjoy being on the courts, and
find new friends in the club. That is the very foundation of
all. If they enjoy the play, children will sacrifice everything to
tennis. Mostly during the training, where it all begins, which
I know from my own experience; you simply cannot cheat
on training,” Siniaková told the children. “Staying healthy is
another condition. So I wish everyone to avoid all injuries.”
And how did the Olympic champion Kateřina Siniaková
spend her day in Prostějov? First she was invited by the
Mayor of the statutory municipality of Prostějov, Mr. František Jura to the municipal hall where the councillors could
see the Olympic gold medal and try how actually heavy it
is. “Kateřina and her family are closely related to Prostějov.
A part of her career took place here, and now her younger
brother is following in her footsteps – he is already playing
for Prostějov, and both of them are promoting our city and
the entire region in the best way possible,” said the Mayor
František Jura. “Kate had confirmed that she really is a fascinating, bright, smiling, and remarkable young lady, on top
of being an excellent tennis player.” What did the head of
Prostějov tennis Miroslav Černošek say about it? “What are

Awards were presented on the stage, to players of mini tennis, baby tennis, younger and older pupils, juniors, coaches, and the organising team of TK AGROFERT. The awards
were presented by the Deputy Governor of the Olomouc
Region Michal Zácha, Mayor of the statutory municipality of Prostějov František Jura, his deputies Jiří Pospíšil, Jiří
Rozehnal, and Jan Krchňavý together with tennis players
Jiří Veselý, Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Zdeněk Kolář, Vít
Kopřiva, and the captain Jaroslav Navrátil. “We know how
well you represent our city. You are great, we cherish every
success you achieve, and we will continue supporting your
effort in the future, because you deserve it,” said the Mayor
Jura in appreciation of tennis in Prostějov. Ivo Kaderka has
apologised from the ceremony due to an illness, but spoke
to the young tennis players via a pre-recorded message.
“You have finished an excellent season, worked hard and
were deservedly rewarded. I wish for you to have a similarly
successful season next year. I do believe we will meet at
the end of next year in Prostějov,” said Kaderka. Top Awards
and thanks went also to individuals who have achieved
major individual successes internationally.
At the end of the evening, the Mayor František Jura was introduced to the Hall of Fame of the Prostějov tennis. “The
Mayor does everything he can not just for tennis, but for
all the sports in Prostějov. The support of the municipality
is great, and therefore he definitely deserves being in the
Hall of Fame. He is an amazing man,” said Miroslav Černošek about the municipality leader. “I am in a wonderful company of great former players and club icons. I am
really very proud of this,” said the Mayor. Everybody loved
the performance of the Soukup Band that played several
popular hits, ending with Christmas carols. “They were perfect, everybody must have loved them,” said Petr Salava,

the traditional presenter of the Prostějov events about the
unusual musical band.
EXTRA-LEAGUE TITLE IS BACK IN PROSTĚJOV, AFTER FOUR
YEARS. On Friday 17 December 2021 just before 7 PM tennis
players of TK AGROFERT Prostějov with their organisational
team danced around the hall in Milovice where they won
the MONETA tennis extra-league after defeating Sparta
Prague in the finals! “The extra-league title is always something special for us, this year we won four gold medals and
one bronze in the junior categories, and with the extra-league it is all like a dream. Moreover, I know very well how Mirek Černošek values these titles – he always wants us to be
the best club in the country, I know how much it matters to
him… Last year we lost the extra-league finale, it was by just
a few balls, but our team is now much more experienced.
We strived to play our best tennis, we really wanted the title
so much, and I do think everybody could see that. We are
really happy being back on the throne,” said the captain of
the team Jaroslav Navrátil, celebrating the winning of the
decisive point. “Sparta was really excellent; we won by just
one ball. Big nerves, but the title is home. Wonderful feeling,” added the excited captain Navrátil.
The victory had confirmed the power of the Prostějov tennis as well as its faith supported by almost a stubborn
patience. Prostějov has won! While the others were buying,
Prostějov has chosen from among its domestic players.
“Patience has paid off. This victory is incredibly valuable. It
is a reward for all who were convinced about the new philosophy of the club being good. We gave a chance to the
young players, and they paid it back in the best way possible,” said the head of the Prostějov tennis projects, Petra
Černošková.
PROSTĚJOV VOLLEYBALL PLAYERS WON THE CHAMPIONSHIP
AFTER FOUR YEARS! The fifth team of the long-term part
has won the fourth finale over KP Brno 3:1, with the equivalent proportion they got to the frontline of the series and
have become surprising champions of the extra-league.
The sixteenth league gold was won by the coach Miroslav
Čada! He was with all the titles won by Prostějov so far and
celebrated five victories with this year’s finale rival, the
team of Královo Pole, first in 2002. The atmosphere in the

new hall of the National Sports Centre was fantastic and
it was undoubtedly a good decision to move the women’s A of the VK right there. “The girls got used to it really
quickly, from the very first competition match they started
winning at NSC; for a long time they kept winning at home
and from the matches so far they have only lost one on
their home court, winning all the others. Moreover, our loyal
fans are finding their way to the tribunes of this new venue,
most of the seats were taken during all the matches, and
the fans can always create amazing atmosphere. We are
really grateful to them for their support and we are happy
that our girls together with the rivals usually provide a good
play to look at, good fun. What more is there to hope for
than dramatically even matches with a happy ending for
us?” stated the head of Prostějov volleyball Petr Chytil.
Even the roar of the ongoing celebrations right within the
National Sports Centre Prostějov the experienced coach
Čada thanked all those who have participated in the magnificent surprise. “I want to praise the girls as much as I can
for playing the best game and winning the entire play-off
the way they did. It was their joint work with us from the
organising team, with all the others around, and with the
excellent fans to whom we are grateful for the way they
cheered and encouraged the girls. The excellent conditions
are provided by the club management lead by Petr Chytil,
and we are of course grateful to all the partners, especially
the Prostějov Municipality and the Olomouc Region, without
whose support the Prostějov volleyball could not have returned to the top,” stressed Miroslav Čada. “We succeeded
in a great way. Fifth after the basic part and then a heroic
journey to the title. The finale night topped by the champion’s ceremony and a cup parade is unforgettable and
I would like to thank all those who are helping us,” stated
Petr Chytil a few days later, after the championship euphoria slowly subsided.
Let us recall the winning team of VK Prostějov: Karolína Fričová, Kateřina Kvapilová, Karin Šunderlíková, Klára Faltínová, Raquel Loff da Silva, Simona Bajuszová, libero Adéla
Stavinohová-Pavla Meidlová, Michaela Smolková, Andrea
Píchalová. Coach: Miroslav Čada, assistant coach: Lubomír
Petráš.

RESULTS OF THE JUBILEE 20TH ATHLETE OF THE OLOMOUC
AWARDS were announced at the beginning of May in the
Moravian Theatre in Olomouc, since the very beginning
supported by the Governor’s office in collaboration with
TK PLUS. How successful were the individual sports in the
nineteen years of the Athlete of the Olomouc Region poll?
The clear winner was tennis – sixteen titles, seven times the
Athlete of the Olomouc Region award went to Tomáš Berdych, three times to Petra Kvitová and Jiří Novák, twice to
Lucie Šafářová, and last time in 2020 to Karolína Muchová.
Once the main award went to bicross rider Jana Horáková
in 2004, four years later it was rower Pavlína Žižková, and in
2018 the skydiver Jiří Genčuk. The jubilee twentieth year was
all about ice hockey; the title of the Athlete of the Olomouc
Region went to David Krejčí from HC Olomouc. However, as
he was just representing Czech ice hockey at the Swedish
Games he was missing, and his father Zdeněk collected the
award for him. “My son says he appreciates the award very
much and he will do his best to make everyone happy during the world championship,” said the father of the awarded hockey player. The second among the individuals was
the swordsman Jakub Jurka, and canoeist Tereza Kneblová was third. Hockey players from HC Olomouc lead the
category of the teams, with canoeists of SK UP Olomouc finishing second before women’s volleyball players of VK UP
Olomouc. “I wish to all the awarded that they be similarly
successful also in the seasons to come. In just two months
our region will be hosting the Children’s Summer Olympics
and I do believe that many of its medal winners will soon
compete for the victory in our poll,” said Josef Suchánek,
governor of the Olomouc Region. “Our region pays great
attention to supporting sports. Our representatives are very
successful in both individual and team sports, as well as in
winter sports. This is an opportunity for a great presentation of the entire region. The Athlete of the Olomouc Region
poll is a traditional way to award athletes and coaches, not
forgetting the disabled men and women. The organisers of
major events earn their respect too. I am happy that after
the pandemic we can return to organising this event and to
thank our athletes for their great efforts and performance
in this way,” said Michael Zácha, Deputy Governor of the
Olomouc Region.
The Award of Honour was presented to the chair of the Prostějov football tennis of the Sokol club Jaromír Faltýnek, and
the prestigious Olomouc Region Award went to the tennis
player Jiří Novák. He had already won in three successive
years of the poll 2001-2003 the title of the Best Athlete of the
Region, was the fifth in the world, played in the semi-finale
of Australian Open 2002, and this year he became one of
the sports legends of the Olomouc Region. “I am very happy for this award. I take it as an appreciation of my career,
I am grateful to all,” said Jiří Novák as he received the prize.
“I read the names of the winners and it really is a remarkable list of great sports personalities. Exceptional coaches,
football and hockey representatives, Olympic winners. Our
region has a lot to boast; real stars were born and raised
here. It is a great honour for me to be in such a company.”
The ceremony was traditionally presented by Petr Salava,
entertainment was provided by the folk singer Voxel, and
also by the opera singers Jakub Rousek and Markéta Fassati.
“We do our best to make sure all the projects of TK PLUS
exceed the boundaries of the region, promote the city of
Prostějov and the Olomouc Region. I do firmly hope that
the successful athletes are the best example for the young
people. It is our duty to create the best conditions for children’s sport,” says the head of TK PLUS Miroslav Černošek.
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Černošková:
To složité snad
máme za sebou

„Musím to opakovat, opravdu jsem byla přesvědčena, že se k nám tenisový svět vrátí, letos už bude u nás
po třiadvacáté. Když v roce 2020 covid zastavil světový sport, bylo jasné, že se tenisové naděje u nás na
Hané nepředstaví. Přitom jsme se všichni těšili, zda se českému mládí podaří obhájit vynikající výsledky
z roku 2019, kdy počtvrté zazní nad areálem Národního tenisového centra Morava česká hymna. Mladé
Češky tehdy prošly šampionátem naprosto suverénně, junioři skončili na výborném bronzovém stupni,
k obhajobě nedošlo, zrádný covid měl větší sílu,“ říká Petra Černošková, která je v roli ředitelky World Junior Tennis Finals, Mistrovství světa družstev do 14 let od jeho premiéry u nás v roce 1999. „Juniorské mistrovství k nám patří, už je to velká tradice, nikde na světě se nekonalo a myslím si, že se nebude konat déle. Když
se blíží čas juniorského mistrovství světa družstev, nám pocit, že ta nádherná přehlídka tenisových talentů
k nám už prostě patří, zvykli jsme si na ni a bereme tuhle skutečnost jako projev důvěry ITF, věří nám a je
přesvědčena o našich organizátorských schopnostech.“

Poprvé nemohly přijet tenisové naděje z celého světa, covid to úplně nedovolil.
A tak loni musela v Prostějově Evropa zákonitě kralovat,
covid ztížil cestu do České republiky především hodně
vzdáleným a v minulých letech i silným týmům, a tak ve
čtvrtfinále chlapců bylo sedm evropských týmů, v dívčí osmičce pět. V semifinále už byla v obou kategoriích jen Evropa! „Když bylo loni v květnu jasné, že se bude hrát, některé
země už dopředu oznámily, že se mistrovství nezúčastní.
To se týkalo Číny, z ní se nikam cestovat nedalo, Austrálie,
Ameriky, velkého favorita, z ní bylo také hodně složité vycestovat. Čekalo se, až se dohrají kvalifikace v Evropě, to se
stalo 4. července a hned jsme začali řešit účast reprezentací, které si vybojovaly postup. Dvě země byly na covidové
černé listině, Indie a Tunis na mistrovství startovat nemohly, nemohly ani dostat výjimku ministerstva zdravotnictví, či
Národní sportovní agentury,“ přidávala Petra Černošková.

Byly to loni velké starosti, myslet na pořádání tohoto globálního šampionátu chtělo od začátku velkou odvahu a až
umíněnou víru, že se to podaří. „Bylo to složité, chvílemi nekonečné, s ITF jsme vše řešili od začátku března, to už se
situace začala trochu zlepšovat a světová federace dávala
jasně najevo svůj zájem, že by se šampionát do 14 let měl
konat. Finální potvrzení z ITF přišlo ale až v květnu… I když
nebylo nic jistého, v podvědomí jsme s konáním mistrovství počítali, dělali jsme všechno tak, že se na začátku srpna
začne. Ale moc dobře jsme si uvědomovali spoustu problémů, složitost cestování, některé země byly zavřené úplně
a dostat do Prostějova dvaatřicet týmů z celého světa, to
byl obrovský – a v některých případech – neřešitelný úkol.
Navíc někde se ani nestihly odehrát kvalifikace, ale už dávno předtím, v březnu jsme měli s ITF domluvené, že když se
některé nedohrají, měli jsme s ITF klíč, podle kterého se pak
dělaly závěrečné nominace do Prostějova.
S ITF jsme měli navíc dohodu, že budou mít připravený list
náhradních týmů, které mohou přijet místo nich. Argentina, která se kvalifikovala, to nakonec vzdala sama, báli se
komplikací návratu domů, složité karantény a také byli proti rodiče. Navíc Argentina přijímala zpátky jen šest set lidí
denně, v průměru jich na vstup do země čekalo sedm tisíc,
a tak se tenisté báli, že by někde museli čekat třeba deset
dní. Chyběla i Austrálie, takže nakonec vstoupily na scénu
tři náhradní týmy – Finsko, Německo a Korea.“
Třicáté mistrovství světa tenistů do 14 let hostil loni Prostějov po dvaadvacáté, český tenis se už třikrát radoval z titulu
mistryň světa. Poprvé v roce 2001 táhla tým prostějovská
Lucie Šafářová, o dva roky později Nicole Vaidišová, potřetí
šly za titulem světových juniorských šampionek suverénně
sestry Fruhvirtovy s Nikolou Bartůňkovou v roce 2019. Loni
se na tuhle cestu vydal znovu český tým, Tereza Valentová
byla určitě na stejný vítězný recept Šafářové a Vaidišové
dokonale připravena, šampionát zvládla na výbornou, jen
jedno deblové klopýtnutí ve výborně rozehraném semifinálovém zápase s Ruskem zapříčinilo, že se nad tenisovou
Hanou nehrála počtvrté česká hymna. Oba naše týmy prohrály v semifinále s Ruskem, oba vybojovaly bronz.
Loni hodně dlouho trvalo, než opět mohl areál Národního
tenisového centra Morava otevřít dveře dvaatřiceti týmům.

Proč Petra Černošková byla tak optimistická? Z kontaktů
s ITF dobře věděla, že i světové federaci záleželo na tom,
aby se týmové soutěže do 14 a 16 let, jak jen to bude možné – konaly. „Za těch dvaadvacet let máme všichni hodně
známých nejen v rámci ITF, ale i u mnohých týmů. Když jsou
na začátku každého ročníku pravidelné porady kapitánů
a týmových šéfů, tak jsou to vždy setkání – doslova – starých známých. A po každém závěrečném ceremoniálu si
říkáme, tak za rok na shledanou, zase se uvidíme. Takže se
zase s mnohými opět potkali… Covid nám v tom sice udělal
roční přestávku, ale dočkali jsme se.“
Petra Černošková je přesvědčena, že – tenis má covidové starosti už za sebou. „Možná až idylické se mohlo zdát
pořadatelství v době, kdy jsme nevěděli, co je – covid, jak
co nejlépe splnit všechny nástrahy pandemických opatření a udělat všechno pro to, aby byla spokojená hygienická
stanice v Prostějově, jak v hotelu a tenisovém areálu vytvořit takový řád, aby vir měl co nejmenší šanci. U čtrnáctiletých dětí je vše složitější, ale spolu s trenéry a týmovým
doprovodem se nám to vždy podařilo. Všichni dobře víme,
že covid vstoupil do našich životů, v mnohém nás změnil,
donutil nás sáhnout si na dno, prověřil nás a jsem hrdá,
že jsme z té složité situace vyšli posílení, že nás neporazil.
I když nám mnohdy nebylo dobře. Přesto – i v době pandemie jsem byla stále optimistou, vždy jsem věřila, že musíme
najít cestu ven. Ano, musíme věřit, že to složité máme snad
za sebou.“
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Černošková:

I do hope the
difficult times are over

Last year we had a very hard time putting everything together, we had to be really brave and stubbornly believe we
will make it. “It was difficult, never-ending at times, with the
ITF we have been discussing everything from early March
when the situation became to clear up a bit, and the world
federation was very interested in actually holding the World
Junior Tennis Finals. However, the final confirmation from
ITF did not come until May… Although nothing was for sure,
we were subconsciously counting on holding that championship, and we did everything to open its gates at the beginning of August. But we were all too well aware of all the
difficulties, the complicated travel circumstances, some
countries were locked down completely and getting thirty-two teams from all over the world to Prostějov was a great
– in some cases even impossible – mission. In some countries they did not even have a chance to pass through the
qualifications, but we had a pre-discussed arrangement
with the ITF that if some country would not manage to
complete the qualifications we could use a key to determine the final nominations for Prostějov. We had also agreed
with ITF that they will have ready a list of spare teams who
could alternate for those who would not be able to come.
Argentina, which did qualify, eventually gave up, they were
worried about the restrictions on their return home, long
quarantines, and also the parents were too worried. Argentina was accepting just six hundred people a day on
the return flights, on average there were seven thousand
people waiting to be let into the country, and so the tennis
players were scared of having to wait somewhere for ten
days or so. Australia was missing too, so eventually three
spare teams stepped in – Finland, Germany, and Korea.”
The thirtieth ITF World Junior Tennis Finals last year, for the
twenty-second time hosted by the city of Prostějov, saw
the third Czech girl winners. First the first time in this winning series, in 2001, Lucie Šafářová was the team leader,
two years later it was Nicole Vaidišová, and for the third
time it were the Fruhvirt sisters with Nikola Bartůňková in
2019. Last year this story was to continue with Tereza Valentová who was perfectly ready to repeat the same winning
recipe Šafářová and Vaidišová had followed, she played
her best, but a tiny stumble in the semi-final doubles with
Russia cost our girls the victory. Both our teams lost in the
semi-finals with Russia, both taking the bronze.
Last year it took a long time before the National Tennis Centre Morava could open its doors to the thirty-two teams. For
the first time ever not all the tennis hopes could not come
from around the globe, Covid did not let that happen.

“I do have to reiterate that I was really convinced that the tennis world would come back to us, this time it
will be for the twenty-third time. In 2020, when Covid suspended sports all over the world, it was clear that
there will be no World Junior Tennis Finals in that year although we were all looking forward to it, hoping
that the young Czech players would defend their excellent results from 2019, that we would hear the Czech
anthem above the courts for the fourth time in a row. The year before the young Czech girls were absolutely smashing, smoothly passing through the entire championship, while male juniors took the wonderful
bronze. However, there was no such joy, the treacherous Covid played a higher card,” says Petra Černošková, who has been the director of the ITF World Junior Tennis Finals since its premiere in 1999. “The World
Junior Tennis Finals is a part of us, it is already a great tradition, nowhere in the world it was held for more
years, and I believe we will stick to holding this record. When the time of the ITF World Junior Tennis Finals is
nearing, I feel very strongly attached to this wonderful tradition of presenting the young tennis talents, we
got used to having them over here, ITF trusts us and believes in our capacities as the organisers.”

And so it was clear for Europe to dominate, as Covid made
it especially hard for the very distant and strong teams, so
that there were seven European teams in the boys’ quarter-finals, and five in the girl’s quarter-finals. The semi-finals were all-European in both categories! “Last year
in May, when it was finally clear the championship would
be taking place, some countries announced they would
not be coming. This included China, which was completely
locked down, Australia, and America. Everybody waited for
the qualifications in Europe to finish, which happened on 4
July, and we immediately started organising the matches
for those teams that had secured a nomination. Two countries were on the Covid blacklist – India and Tunisia could
not come, not even with an exception granted by the Ministry of Health, or the National Sports Agency,” added Petra
Černošková.
Why was Petra Černošková so optimistic? From her contacts with ITF she knew very well that the Federation was
highly interested in holding the World Junior Tennis Finals

under any circumstances, if possible. “Over those twenty-two years we already have many friends in the ITF as well
as in many of the teams. When there are the regular meetings of the captains and team leaders at the beginning of
each season, they are always – literally – reunions with old
friends. And after each closing ceremony we say goodbye
and see you next year. So we met with many of them once
again… Covid forced us to make a break for one year, but
the time has come.”
Petra Černošková firmly believes that tennis is already past
the Covid problems. “In retrospect, organising the championship in the times before Covid now seems almost idyllic
– when we did not need to know how to meet all the anti-pandemic regulations, how to do everything to absolute satisfaction of the Health Authority in Prostějov, how to
establish a schedule for the hotel and the tennis complex
to eliminate all the risks. Things are much more difficult
with fourteen-year-old kids, you know. But with the assistance of the teams we managed it all. We all know very
well that Covid has become a part of our lives, that it has
changed us in many aspects, it forced us to mobilise our
reserves, and tested us through and through. I am proud
of us that we came out of this situation stronger, that Covid
did not defeat us. Even though it was a very rough sailing at
times. Despite all that I have always been an optimist, even
during the pandemic. I always believed we had to find our
way out. Yes, we have to believe the bad times are over.”

Černošek:
Brána do grandslamového nebe

„Skoro všichni, kteří toužili po grandslamových titulech museli přijet do Prostějova a ve čtrnácti letech
dokázat, že už v této kategorii patří mezi nejlepší na světě,“ říká skoro dvacet let šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek. Chcete příklady? Čtrnáctiletý Rafael Nadal pomohl Španělsku v roce 2000 vyhrát
v prostějovském finále titul mistrů světa a skoro na den přesně za pět let získal svůj první Grand Slam
na Roland Garros 2005! Novaku Djokovičovi trvalo čekání na premiérový Grand Slam od prohraného
finále MS do 14 let v roce 2001 sedm let, vyhrál Australian Open 2008. Tsonga se za devět let po startu v
Prostějově dostal do finále v Melbourne 2008, Gasquet za sedm let byl v semifinále Wimbledonu 2007.
Berdych reprezentoval na MS do 14 v roce 1999 a do závěrečných kol Grand Slamu se dostal v roce 2010, byl
v semifinále French Open a ve finále Wimbledonu 2010. Měl to ale složitější, jeho nejlepší tenisové sezony
probíhaly v časech Federera, Nadala a Djokoviče. Dinara Safinová pomohla Rusku v Prostějově vyhrát
titul mistryň světa v roce 1999 a za devět let dostala do finále French Open 2008, za rok byla také ve finále
v Melbourne a opět v Paříži 2009, za týden po Roland Garros se stala světovou jedničkou. Lucie Šafářová
získala týmové zlato na MS 14 spolu s Rybovou v roce 2001, za šest let byla ve čtvrtfinále v Melbourne 2007,
na grandslamové finále si musela sedm let počkat, dostala se do finále French Open 2015. V roce 2003
byla lídrem zlatého českého týmu Nicole Vaidišová, za tři roky byla v semifinále French Open 2006 a o rok
později byl mezi čtyřmi na Australian Open 2007.
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štěstí, doslova nesmíte ve své kariéře špatně šlápnout
a být stále zdravý. „Musíte být hlavně přesvědčený, že tu
cestu najdete, věřit tomu a musíte být optimista. Když takový nebudete, tak se na tu cestu prostě nesmíte vydat.
Nemáte na ní co dělat! Jen lidé, kteří svému projektu věří,
mají šanci uspět,“ dodává Miroslav Černošek.
Je opravdu výjimečnost Nadala či Djokoviče v tom, že svému tenisu obětují úplně všechno a nejvíce ze všech? „Mají
v sobě dokonalý základ, nikdy se nebáli práce. Mají kolem
sebe lidi, kteří je na tu dráhu dokonale připravují, psychicky
je vedou k tomu, že jednou prostě budou nejlepší. Když pak
přijdou nějaké složité okamžiky, tak se jich nezaleknou, jsou
na ně připraveni. A když to srovnám s Ivanem Lendlem, jehož kariéru jsem měl možnost od začátku a později jsem
s ním už s jako s grandslamovým šampionem spolupracoval, tak on dělal už tehdy přesně to, co otevřelo cestu
Nadalovi i Djokovičovi. Lendlovi se vyčítalo, že je až surově
pracovitý, zahleděný do sebe, ale on přesně věděl, co chce
a co tomu musí obětovat.“

Co spojuje vynikající juniory a jejich pozdější úspěchy na
Grand Slamech? Práce! Připomeňme si šampionát v roce
2000, na něm byl čtrnáctiletý Rafael Nadal jasně nejlepším
hráčem. Španělsko porazilo ve finále Rusko, Nadal vyhrál
jasně dvouhru a s Granollersem čtyřhru. „Světový šampionát jsme organizovali podruhé a dobře jsme věděli,
že mnohé z budoucích hvězd světového tenisu se prostě
u nás na Hané musí představit. Pamatuji si na jeho zarputilou až umíněnou bojovnost, patřil tehdy na tréninku
k nejpilnějším, přidával si a nejen já, ale i mnozí další v něm
viděli příštího vynikajícího tenistu. Nechci vzpomínat, kdo
tehdy z českých kluků reprezentoval náš tenis, ale jen řeknu
– všichni se propadli do tenisového průměru. Proč to připomínám? Tenisový Pán Bůh ukazuje jen na ty nejpracovitější
a nejzapálenější a Nadal nebyl jediným, kdo z budoucích
velkých v Prostějově hrál. A věřte, že i tímto pohledem se
pokaždé dívám na ty, kteří k nám přijedou na mistrovství
světa. Nadal byl ale jen jeden, byl výjimečný a myslím si, že
on sám to ani moc nevnímal, normální kluk a hlavně, Španělé byli pořád na dvorci, kdyby to šlo, tak z něj neodešli,
prostě – tréninkoví maniaci. Už tehdy by tenisu obětoval
čtrnáctiletý Nadal úplně všechno. A dnes? Je mu šestatřicet, v Paříži získal rekordní dvaadvacátý Grand Slam a hraje na samé hranici… Trpí, bez špičkových lékařů se neobejde, ale hraje. Jeho zápasy jsou tím nejlepším receptem, jak
se stát velkým šampionem.“
Novak Djokovič byl v Prostějově ve finále v roce 2001, rok
po Nadalovi, v rozhodujícím zápase Jugoslávie prohrála
s Německem a Novak se prohrou s Thonem dlouho nemohl smířit. Vyzařovala z tenisová zarputilost. „Novak tehdy
neměl kolem sebe tolik lidí jako rok předtím Nadal, určitě
v něm mnozí ještě neviděli příští velkou hvězdu, ale on to
měl v sobě, byl pracovitý, a i když tehdy řešil složité zápasové okamžiky až trucovitě po svém, nebál se jich a hlavně
– chtěl vyhrávat. To samozřejmě chce každý, ale ne všichni chtějí svému tenisu obětovat úplně všechno… Tenisem
se prostě musí žít, dostat ho do sebe, pořád na něj myslet
a přemýšlet o svých cílech.“ Jak se hledá cesta, aby ten,
který se na ni vydá, uspěl? Je to cesta neklidná, finančně
složitá, navíc v ohromné globální konkurenci musíte mít

Mistrovství světa do 14 let je dlouhodobě patří mezi nejprestižnější projekty Mezinárodní světové federace, jakým
jsou olympijské hry, Grand Slamy, týmové soutěže Davis
a BJK Cup, mládežnické soutěže Junior Davis a BJK Cup do
16 let. Z hlediska hledání talentů není na světě žádná další
akce, kde se představí nejtalentovanější ve věkové kategorii do 14 let, je to opravdu poslední příležitost, kde startují
mladí tenisté a tenistky, jejich nejbližší okolí, manažeři, kluboví šéfovém trenéři jim start na tomto mistrovství do 14 let
schvalují a doporučí. Na šampionátech do 16 a 18 let se už
ti nejlepší většinou nepotkají, už zkoušejí štěstí na turnajích
ITF, ATP a WTA. Na prostějovských kurtech se představilo za
uplynulých dvaadvacet let hodně talentů, kteří dnes hrají
špičkový tenis, kráčí žebříčky nahoru, reprezentují své země
v týmových soutěžích. I o tom je prestiž prostějovských
organizátorů! „Jsme hrdí na to, že můžeme být u kořenů
grandslamových úspěchů, na prostějovských šampionátech se už skoro čtvrt století píše grandslamová historie,“
dodává Miroslav Černošek.
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Černošek:
A gateway to
grand slam heaven

What connects the best juniors with their later successes at the Grand Slams? Hard work! Let me just recall
the championship in 2000 where the fourteen-year-old
Rafael Nadal was clearly the best of all players. Spain
beat Russia in the finale, Nadal smoothly won the singles,
and with Granollers also the doubles. “For us it was the
second time organising the world championship and we
knew very well that many of the future tennis stars simply
will have to appear at our grounds in the Haná region.
I remember his stubborn warrior nature, in the training
he was one of the most diligent ones, played much more
than he had to, and I, just like many others, saw him as
the next rising star. I don’t want to recall who of our boys
represented our tennis back then, but one thing I have to
say – they all sunk into the average. And why am I saying this? The tennis god chooses just the hardest-working
and most passionate ones, and Nadal was not the only
one of the future great stars to play in Prostějov. And you
can trust me when I say I always look in the same way at
those kids coming to our championship. Nadal was just
one, he was exceptional, and I guess he did not actually think of that much himself, he was a normal boy, but:
always on the courts, all the time, like the other Spaniards. They would never leave the court if they didn’t have
to, training maniacs! Nadal, aged fourteen by then, had
already sacrificed everything to tennis. And today? He is
thirty-six, has won the record-breaking twenty-second
Grand Slam in Paris, and plays on the edge… He suffers,
cannot do without specialist medical care, but keeps on
playing. His matches are the best recipe for how to become a great champion.”
Novak Djokovic was in the finals in 2001, a year after Nadal, in the decisive match Serbia lost with Germany, and
it took Novak a long time to accept his loss against Thon.
He radiated true tennis doggedness and persistence.
“Novak was not surrounded by so many people like Nadal the year before, but surely some already saw him as
the next great star. It was a gift he had. He was hard-working, and although he was already difficult in dealing with complicated match situations his own stubborn
way, he did not fear them, and most of all – he wanted to
win. Everybody wants to win, of course, but not everyone
wants to sacrifice all to tennis… You simply have to live
tennis, make it a part of what you are, think about nothing
else, and dream about your goals.” How to find a way to
success? It is a long and winding road, financially difficult,
moreover under terrible global pressure and tough competition. You must be lucky, must not make a false step
on that path, and must remain healthy all the time. “You
must be determined that you will find that way, believe it,
and be optimistic. If this is not what you are, you should
not embark on that journey in the first place. There is no
place for you! Only those who trust in their project have
a chance to succeed,” adds Miroslav Černošek.

“Almost all who dreamed about grand slam titles had to come to Prostějov and, aged 14, demonstrate
that already in that category they were among the best in the world,” this is what the head of Prostějov
tennis, Miroslav Černošek, has been saying for twenty years. Do you want some examples? In 2000, fourteen-year-old Rafael Nadal helped Spain win the world championship in Prostějov, and almost on the
same day five years later he won his first Grand Slam at Rolland Garros 2005! It took Novak Djokovic seven
years to wait for his first Grand Slam since his lost finale of the ITF World Junior Tennis Finals in 2001 – he
won Australian Open 2008. Nine years after playing in Prostějov, Tsonga made it to the finale in Melbourne
2008; Gasquet was in the semi-finale of Wimbledon 2007 exactly seven years after Prostějov. Berdych
played at the World Junior Tennis Finals in 1999 and got to the final rounds of the Grand Slam in 2010: the
semi-final of French Open and finale of Wimbledon 2010. Berdych’s journey was more difficult, as his best
tennis seasons were the ones in times of Federer, Nadal, and Djokovic. Dinara Safin helped Russia win
the world championship in Prostějov in 1999, and nine years later she made it to the finale of French Open
2008, a year later also to the finale in Melbourne, and once again in Paris 2009, just a week after Roland
Garros she became the world’s number one. Lucie Šafářová won the team gold at the World Junior Tennis
Finals together with Rybová in 2001, six years later she was in the quarter-final in Melbourne 2007, and
seven more years later she got to finale at French Open 2015. In 2003 Nicole Vaidišová was the leader of
the gold-winning Czech team, three years later she was in the semi-final of French Open 2006 and a year
later she was among the four best at Australian Open 2007.

Does the exceptionality of Nadal or Djokovic really lie in
the fact that they sacrifice everything to their tennis and
more than the others? “They have a perfect foundation in
that they never feared hard work. They are surrounded by
people who will prepare them for that journey, psychologically lead them to becoming the best of the best one
day. And when there are some hard moments, they would
not fear them, they would be ready. If I compare it with
Ivan Lendl, whose career I had the opportunity to follow
from the beginning and had collaborated with him when
he already was a grand-slam champion, I can say that
Ivan, at that time already did exactly that what had opened the door to Nadal and Djokovic. Lendl was laughed
at for working too hard, for being too tough on himself,

concentrated on himself, but he knew exactly what he
wanted and what he had to sacrifice to get it.”
The World Junior Tennis Finals has long been ranked among
the most prestigious projects of the International Tennis
Federation, besides the Olympic Games, Grand Slams,
team competitions Davis and BJK Cup, and under-16 Junior Davis and BJK Cup. In terms of talent-seeking there is no
other event in the world where the most talented players
under 14 would show up, this is really the last opportunity
for young tennis players, and their coaches, mangers, bosses of their club usually recommend them to enlist for the
World Junior Tennis Finals. At the under-16 and under-18
the best ones usually don’t meet all together, they are already trying their luck at the ITF, ATP, and WTA tournaments.
Over the twenty-two years, the courts in Prostějov have
seen many young talents who are now playing top-level
tennis, rise up in the charts, and represent their countries in
team competitions. And this is also what the prestige of the
Prostějov organising team is about! “We are proud of being
at the roots of the grand-slam success stories; for almost
quarter of a century a good deal of the the grand-slam
history has been written at the courts in Prostějov,” adds
Miroslav Černošek.

novak
djokovic

jo-wilfred
tsonga

V roce 2001 se v Prostějově dostala do finále
Jugoslávie, Novak Djokovič nestačil na Němce Aljoschu Throna, Němci vyhráli 2:0. Djokovič v době startu v Prostějově určitě nenaznačoval, že bude jednou
suverénní světovou jedničkou, ale bojovnost a srbská
zarputilost z něj už tehdy vyzařovala.
Yugoslavia made it to the final in Prostějov in 2001 although Novak Djokovic was no match for the German
Aljoscha Thron and the Germans won 2:0. When he
competed in Prostějov, Djokovic certainly gave no indication that he would one day be a confident world
number one, but he already exuded fighting spirit and
Serbian obstinacy back then.

tomáš
berdych
V roce 1999 startoval v českém týmu Tomáš
Berdych, ČR skončila na 6. místě. „Tomáš vyrůstal
v Prostějově, když začal reprezentovat v mládežnických týmech, všichni jsme mu moc fandili. Že je velkým talentem, to jsme mohli vidět pravidelně v klubu
a zákonitě se do světové desítky dostal,“ vzpomíná
Petra Černošková.
Tomáš Berdych was a member of the Czech team in
1999. The Czech Republic came sixth. “Tomáš grew up
in Prostějov and we all rooted for him when he started to play for his country in youth teams. He is really
talented, you could see that at the club on a regular
basis and inevitably, he made it into the world top ten,”
says Petra Černošková reminiscing.

Jo-Wilfried Tsonga hraje tenis od sedmi let,
a o svém talentu přesvědčil francouzskou federaci i v roce 1999, když se v Prostějově stala Francie
mistrem světa. „V cestě za zlatou medailí vyřadili i náš
tým v čele s Tomášem Berdychem a kdybych se na ten
zápas nedívala, tak bych si ho asi nevšimla. Všechny holky tehdy fandily Gasquetovi, Tsonga byl v jeho stínu,“ říká
Petra Černošková.
Jo-Wilfried Tsonga has been playing tennis since
the age of seven and convinced the French federation of his talent in 1999 when France became world
champions in Prostějov. “On the way to the gold medal, he also defeated our team led by Tomáš Berdych
and if I had not watched that match, I would probably not even have noticed him. All of the girls at that
time were rooting for Gasquet. Tsonga was standing
in his shadow,” says Petra Černošková.

nicole
vaidišová
V letech 2002 a 2003 reprezentovala český juniorský
tenis Nicole Vaidišová, při prvním startu skončila ČR
na bronzovém stupni, o rok později dovedla Nicole
náš tým k titulu mistryň světa! „Velký talent, měla za
sebou trpělivého Aleše Kodata, který ji dovedl do
světové desítky. Nicole byla od začátku výjimečná,
a je škoda, že odešla z tenisové scény.
Nicole Vaidišová represented Czech junior tennis in
2002 and 2003. In the first year, the Czech Republic
won bronze and a year later, Nicole led our team to win
the title of world champions! “A really talented player
with the patient Aleš Kodat behind her who led her to
a place in the world top ten. Nicole was an exceptional
player from the very beginning and it is a shame she
has left the world of tennis.

richard
gasquet

lucie
šafářová

„Richard Gasquet od začátku dokazoval, že to dotáhne hodně daleko. Mladičký Francouz hrál u nás
dvakrát za sebou, bylo mu třináct, když byl v Prostějově v roce 1999 poprvé. Nejmenší ze všech, všichni
mu fandili, hrál nádherné bekhend jednoruč a trápil
hráče o rok starší,“ otáčí se zpátky Petra Černošková.

Lucie Šafářová se nejvíce zasloužila, že se v roce
2001 poprvé hrála v Prostějově při juniorském šampionátu česká hymna. „Lucka je fantastická týmová bojovnice, dokazuje to pravidelně ve Fed Cupu a všichni ji
moc přejeme úspěchy na Grand Slamech, stejně jako
postup do světové desítky WTA. Za svůj přístup k tenisu
si to určitě zaslouží,“ říká Miroslav Černnošek.

“Richard Gasquet demonstrated from the very start
that he would go a long way. The young Frenchman
played at our championships twice in a row. He was
thirteen when he first played in Prostějov in 1999.
The littlest player of all. Everyone was rooting for him
and he played a superb one-handed backhand tormenting players who were a year older than him,”
says Petra Černošková, looking back.

Lucie Šafářová had the most merit in the fact that the
Czech national anthem was played in Prostějov for
the first time in 2001. “Lucie is a fantastic team player
and proves this regularly in the Fed Cup. We all wish
her success in Grand Slam competitions and wish
her well in her entrance to the WTA world top ten.
She certainly deserves it for her approach to tennis,”
says Miroslav Černošek.

dinara
safina

rafael
nadal

Při prostějovské premiéře v roce 1999 startovala
na Hané také Ruska Dinara Safinová, pomohla tehdy
ve finále porazit Slovensko 2:1, a v dubnu 2009 se pak
stala světovou jedničkou. „Musím přiznat, že jsem
si nikdy nemyslela, že se Dinara dostane až tak vysoko. Znala jsem její maminku, ta jí hodně pomohla a prakticky stála za celou její kariérou,“ říká Petra
Černošková.

V roce 2000 byl čtrnáctiletý Rafael Nadal jasně nejlepším hráčem mistrovství světa. „Pamatuji si na jeho
zarputilou až umíněnou bojovnost, patřil tehdy na
tréninku k nejpilnějším, přidával si a nejen já, ale
i mnozí další v něm viděli příštího vynikajícího tenistu. Zákonitě se z něj nakonec stala tenisová legenda,“
říká Miroslav Černošek.

The Russian Dinara Safina also took part in the first
championships in Prostějov in 1999, helping her team
to beat Slovakia 2:1 in the final and going on to become
the world number one in April 2009. “I have to admit
that I never thought that Dinara would make it so far.
I knew her mum, she helped her a lot and was practically the driving force behind the whole of her career,”
says Petra Černošková.

In 2000, the fourteen-year-old Rafael Nadal was
clearly the best player in the world championships.
“I remember his stubborn fighting spirit verging on
obstinacy. During training at that time, he was one of
the most hardworking players, he kept coming back
for more and I and many others saw a superb future
tennis player in him. He inevitably become a tennis legend,” says Miroslav Černošek.
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