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Dospělí 
- jednotlivci 

1. Tomáš Berdych (tenis) 
Mužská jednička bílého sportu 

v ČR. Většinu roku se pohyboval 
v elitní světové desítce, nakonec se-
zonu zakončil na 12. místě žebříčku 
ATP Tour. V paměti však nejvíc zů-
stanou Berdychovy heroické výkony 
v Davis Cupu, vítězství na turnaji 
v německém Halle a třetí triumf za 
sebou v anketě Zlatý kanár.

2. Jana Horáková (cyklistika)
Bikrosařka SKC Prostějov potvrdila 

příslušnost k absolutní mezinárodní 
špičce bronzem z mistrovství světa 
v Kanadě, 5. příčkou v seriálu evrop-
ského šampionátu, 7. pozicí ve Světo-
vém poháru a několika medailovými 
umístěními na prestižních závodech 
v Americe. Rok 2007 Horáková za-
končila jako třetí žena světového žeb-
říčku a navrch přidala 4. post z MS ve 
fourcrossu MTB.

3. David Ohlídal (paragliding) 
Společně s prostějovskými parťáky 

Braunerem a Orlíkem se výrazně 
podílel na historickém úspěchu re-
prezentace ČR v podobě prvenství 
v pořadí národů na mistrovství světa 
v Brazílii. Sám Ohlídal skončil na MS 
mezi jednotlivci pátý a kromě toho 
přivezl bronz ze závodu Světového 
poháru v Japonsku.

4. Jindřich Vedmoch (parašutismus)
Velezkušený bard ASO Para Dukla 

Prostějov vyhrál mistrovství   re-
publiky 2007 v přesnosti přistání 
jednotlivců i absolutně a velkou 
měrou přispěl k úspěchu družstva na 
Světových armádních hrách v Indii, 
kde tým Hanáků reprezentující ČR 
obsadil 2. místo absolutně a 3. příčku 
v přesnosti přistání.

5. Oskar Král (motorismus)
Mladý jezdec závodů do vrchu 

historických vozidel prokázal se svou 
Škodou 130 RS rostoucí výkonnost. 
V seriálu mistrovství republiky sice 
zůstal vinou technických problémů 
„až“ na 2. pozici, vše si ale vynahradil 
v seriálu mistrovství Evropy, který 
přesvědčivě ovládl.

6. Martin Žerava (motokros)
Známého motokrosaře sužova-

ly zdravotní trable, přesto dlouho 
bojoval o medailové postavení v ko-
nečném účtování seriálu mistrov-
ství světa kategorie MX3. Nakonec 
Žerava skončil šestý, ovšem dokázal 
vyhrát hned tři závody světového 
šampionátu.

7. Ivan Dunka (box)
Dlouhodobě patří k největším 

oporám rohovnického týmu BC DTJ 
Prostějov, jemuž pomohl k bron-
zovému stupínku v extralize České 
republiky 2006/2007. Vedle toho 
dokázal coby jediný prostějovský 
boxer zvítězit na mistrovství repub-
liky jednotlivců, a to ve váze do 57 
kilogramů.

8. Lucie Šafářová (tenis)
Přítelkyně Tomáše Berdycha za 

svým milým výsledkově téměř vůbec 
nezaostávala. V průběhu minulého 
roku si připsala cenné skalpy několika 
tenistek první světové desítky včetně 
famózní Belgičanky Heninové a se-
zonu zakončila na 23. místě žebříčku 
WTA Tour.

9. Martin Dostál (kulečník)
Je lídrem oddílu TJ Presskan Pro-

stějov, který v sezoně 2006/07 vybo-
joval 4. post na mistrovství republiky 
družstev v kvartách. V téže disciplíně 
si Dostál připsal individuální medai-
lový zisk, když na šampionátu ČR 
jednotlivců v kvartách obsadil třetí 
příčku.

10. Hana Majarová (lukostřelba)
Druhá na halovém mistrovství re-

publiky, osmá  na akademickém mis-
trovství světa ve smíšených dvojicích 
a první na akademickém mistrovství 
České republiky.

Sportovní tým roku

1. Basketbalisté BK Prostějov
Po dvou bronzech z předchozích 

sezon se Orli v soutěžním ročníku 
2006/07 konečně dočkali vysněné-
ho postupu do finále Mattoni NBL 
mužů. K zisku ligového stříbra navíc 
přidali třetí post v Českém poháru 
a velmi cenný postup do čtvrtfinále 
evropského Challenge Cupu.

2. Raft aři William&Delvin Prostějov
Hanáčtí vodáci vyhráli v roce 

2007 vše, co se dalo. Kralovali sjezdu 
na mistrovství světa v Jižní Koreji 
(celkově tam byli druzí), stejně jako 

mezinárodním závodům Indonesia 
Cup a Dalmatia Cup, Evropskému 
poháru i všem mužským disciplínám 
národního šampionátu (sjezd, slalom, 
sprint, hlídky).

3. Boxeři BC DTJ Prostějov 
Navzdory dočasným ekonomickým 

potížím vydřeli v sezoně 2006/07 ex-
traligový bronz, aby v probíhajícím 
ročníku nejvyšší české soutěže útočili 
na postup do finále. Průběžně jsou 
druzí a premiérově v historii přitom 
porazili mistrovské Ústí nad Labem.

4. Tenisté TK Agrofert Prostějov
Nezvykle dlouho čekali na zisk dal-

šího titulu přeborníků ČR, loni se ko-
nečně dočkali. V sestavě s Berdychem, 
Šafářovou i loučícím se Jiřím Novákem 
ovládli extraligu smíšených družstev 
2007, když ve fi nále zdolali na domá-
cích kurtech přerovského rivala.

5. Hokejisté HK Jestřábi Prostějov
Minulý ročník 1. ligy mužů vyšel 

hanácké hokejové partě poměrně 
solidně, byť při konečné 9. příčce tro-
chu mrzel uniknuvší postup do play 
off. Ani v letošní sezoně se Jestřábi do 
vyřazovacích bojů s největší pravdě-
podobností nedostanou, naopak jim 
vážně hrozí sestup do druholigové 
soutěže.

6. Korfbalisté SK RG Prostějov
Na jaře loňského roku uhájili v ba-

ráži příslušnost k nejvyšší soutěži 
ČR a obsadili v extralize dospělých 
5. místo. Perfektně jim pak vyšel 
vstup do aktuálního ročníku 2007/08, 
v němž sahají po historickém postu-
pu do semifinále play off.

7. Parašutisté Dukly Prostějov
Jeden ze dvou vrcholů uplynulé 

sezony jim ulétl (mistrovství Evropy 
bylo zrušeno kvůli silnému větru), na 
tom druhém tradičně uspěli. Ze Svě-
tových armádních her v Indii přivezli 
stříbro za absolutní pořadí družstev 
a bronz za přesnost přistání družstev.

8. Plavci TJ Haná Prostějov
Zástupci oddílu dálkového a zim-

ního plavání TJ Haná se v minulém 
roce činili, když v konečném pořadí 
Českého poháru v zimním plavání 
2007 i v Českém poháru v dálkovém 
plavání 2007 obsadili shodně šesté 
místo mezi všemi kluby ČR.

Talent roku

1. Michal Konečný (tenis)
Jedna z největších nadějí TK Agro-

fert Prostějov se dlouhodobě pohybuje 
na špici světového žebříčku své věkové 
kategorie, což potvrdila triumfem na 
evropském šampionátu do 18 let i re-
prezentací ČR na Galeově poháru.

2. Jakub Klaudy (nohejbal)
Neustále se lepšící opora TJ Sokol I 

Prostějov. Dokázal vyhrát mistrovství 
republiky juniorů v singlu a rozhodu-

jící měrou se zasloužil o historický 
úspěch juniorského týmu Sokola I, 
jenž skončil druhý v extralize.

3. Jaroslav Bureš (šachy) 
Navzdory velkému mládí patří již 

ve 14 letech k tahounům mužského 
celku SK Prostějov, který ve 2. lize 
družstev 2006/07 obsadil výborné 
druhé místo. Kromě toho Bureš 
ovládl domácí turnaj Wisconsin Cup 
Prostějov 2007 a na mistrovství světa 
mládeže byl 18. v kategorii H14.

4.Tereza Mráčková (plavání)
Dorostenka TJ Pozemstav Prostějov 

byla nejblyštivější hvězdičkou oddílu 
v jeho mimořádně úspěšné sezoně. 
Z národního šampionátu v krátkém 
bazénu přivezla kompletní sbírku 
medailí (zlato - 100 m motýlek, stří-
bro - 50 m kraul, bronz - 100 m volný 
způsob), navíc se dokázala prosadit 
i v dálkovém plavání druhým a třetím 
místem na MČR (5 + 10 km).

5. František Hajduk (lukostřelba)
Výtečně zastupoval LK TJ OP 

Prostějov především na zimním 
mistrovství republiky kadetů, kde 
zvítězil mezi jednotlivci a společně 
s týmovými parťáky skončil čtvrtý 
v družstvech. Další dva bramborové 
kovy přidal na letním MČR kadetů, 
jako třetí se umístil v mezinárodním 
závodu Slovakia Grand Cup.

6. Michal Krček (horolezectví)
Potřetí v řadě za sebou vyhrál se-

riál závodů v lezení na umělé stěně 
Tendon Cup Morava 2007, když mezi 
žáky jen těžko nalézal srovnatelnou 
konkurenci.

7. Gabriela Matoušková (atletika)
Starší žákyně AC Prostějov do-

minovala na halovém mistrovství 
republiky 2007 v běhu na 1 500 me-
trů, další medaili bronzové hodnoty 
vybojovala v téže disciplíně na Olym-
piádě mládeže.

8. Jakub Pospíšil (zápas)
Talentovaný člen zápasnického 

oddílu TJ Sokol I Prostějov ovládl 
žákovský šampionát České republiky 
volným stylem a pátou příčkou se 
prosadil i za hranicemi na meziná-
rodním turnaji v Nizozemsku.

Mládežnický tým roku

1. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
V uplynulém roce sbírali vavříny 

jak na běžícím pásu: v kategorii žáků 
kralovali národním přeborům dvojic, 
trojic i družstev, mezi juniory pak 
díky Klaudymu nenašli přemožitele 
na MČR singlistů a získali stříbro 
v extralize.

2. Tenisté TK Agrofert Prostějov
Do absolutní české špičky patří ve 

všech věkových kategoriích, přičemž 
rok 2007 znamenal výstup na samý 
vrchol v případě staršího žactva. Tento 
výběr totiž ovládl extraligu   družstev.

3. Judisté TJ Sokol I Prostějov
Coby nováček nejvyšší dorostenec-

ké soutěže ČR dlouho 1. ligu senzač-
ně vedli, aby nakonec vybojovali stále 
vynikající bronzový post.

4. Gymnasté TJ Pozemstav Prostějov
Stejně jako rok předtím zúročili 

svou tréninkovou píli nečekaným 
výstupem na stupně vítězů při mis-
trovství republiky nejmladších žáků. 
Byla z toho třetí pozice.

5. Korfb alisté SK RG Prostějov
Zůstali jen kousek od historického 

zisku cenného kovu v dorostenecké 
extralize. Ročník 2006/07 zakončili na 
čtvrtém místě elitní soutěže ČR, aktu-
álně se pak pohybují na pátém postu.

   
6. Cyklisté SKC Prostějov
Prosazovali se v průběhu celého 

loňského roku na silnici i na dráze. 
Dohromady posbírali více než dvacet 
cenných kovů na českých šampioná-
tech všech věkových kategorií, nejví-
ce se o tuto bilanci zasloužili úspěšní 
kadeti.

Nominace na ocenění v anketě Sportovec 
města Prostějova 2007

Vyhlášení nejlepších 
sportovců města roku 2007

Již za necelé dva týdny se veřejnost 
dozví jména nejlepších sportovců 
a sportovních kolektivů roku 2007. 
V pátek 15. února ve večerních ho-
dinách budou totiž v hotelu TENNIS 
CLUB Prostějov vyhlášeny výsledky 
ankety SPORTOVEC MĚSTA. Tuto 
anketu, kterou zaštiťuje starosta měs-
ta ing. Jan Tesař, již potřetí vyhlásila 
komise pro mládež a tělovýchovu při 
Radě města Prostějova.

„Sportovní komise chce tímto vyhlá-
šením podpořit prostějovské sportovce 
v jejich aktivitě, ocenit jejich činnost 
a také zhodnotit sportovní výsledky 
v uplynulém roce. Občané se mohou 
ankety zúčastnit tím, že vyplní přilo-
žený hlasovací lístek a dají hlas svému 
favoritovi. Je důležité, aby na anketním 
lístku uvedli i telefonický kontakt na 
sebe, protože ještě v průběhu večera 
vylosujeme z tipujících jednoho šťast-
livce, kterého ihned zkontaktujeme 

a cenu mu předáme. Mohu prozradit, 
že i tentokrát to bude zájezd do Řecka,“ 
prozradil předseda sportovní komise 
a radní Michal Müller. 

Odborná komise vybere 
nejlepší sportovce 

v následujících kategoriích

- Sportovec roku 2007
- Sportovní tým roku
- Talent roku
- Mládežnický tým roku
- Sportovní čin roku
- Síň slávy prostějovského sportu

„Tento ročník přinese i dvě novin-
ky. Tou první je ocenění významného 
počinu v prostředí výkonnostního či 
vrcholového sportu. Tou druhou je 
ohodnocení nového, konkrétního  pří-
nosu v oblasti rozvoje mládežnického 
sportu,“ uzavřel Müller. 

Novinkou loňského ročníku Sportovce města bylo otevření síně slávy 
prostějovského sportu, kterého se ujal radní a předseda pořádající 
komise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějova Mgr. Michal 
Müller (na snímku vpravo). Na snímku zleva: poslanec ing. Radim Fiala, 
který historicky první čtyři osobnosti prostějovského sportu do síně 
slávy uvedl, a dále ocenění: dr. Miroslav Černošek, Oldřich Machač, 
Jan Mrázek a Otokar Hořínek.  Archivní foto: Y. Pudilová 

Hlasujte pro sportovní hvězdu pros-
tějovských médií! Uveďte jméno a pří-
jmení svého favorita nebo název týmu, 
sport, ve kterém vyniká, jméno, příjmení 
a telefonický kontakt na navrhovatele.

Vyplněný anketní lístek doručte 
nejpozději do 12. února 2008 do infor-
mačního střediska Městského úřadu 

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14, 
nebo jej zašlete na e-mail: jana.gaborova
@mestopv.cz. Z hlasujících bude vyloso-
ván jeden šťastlivec, který získá hodnot-
nou cenu! Slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety  proběhne v pátek 15. února 2007 
v  areálu hotelu TENNIS CLUB Pros-
tějov.

Hlasujte pro sportovní hvězdu 
Prostějova a vyhrajte 

zájezd do Řecka! 

Jméno a příjmení 
nominovaného 
sportovce, 
případně název týmu

Sport Jméno, příjmení 
a telefonický 
kontakt na 
navrhovatele

Výsledky ankety Sportovec města Prostějova 2006 
Sportovec roku
1. Tomáš Berdych
Tým roku
1. Raft aři Wiliam&Delvin 
Talent roku 
1. Dušan Lojda - tenista 
Sportovní hvězda Prostějovského 

Deníku 
1. Tomáš Berdych 

 Mládežnický tým roku
1. Tenisté TK AGROFERT Prostějov
Handicapovaný sportovec roku
1. Martina Fedorová - stolní tenis 
Nejoblíbenější sportovec města 

Prostějova (o vítězi této kategorie 
rozhodovali prostřednictvím hlasova-
cích lístků i čtenáři Radničních listů) 

1. Tomáš Berdych


