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Tenista Tomáš Berdych a raftařský 
tým Wiliam&Delvin. To jsou, stejně 
jako loni, vítězové ankety Sportovec 

města Prostějova 2006 v hlavních 
kategoriích sportovec roku a tým 
roku. Zatímco Tomáš Berdych (letos 
vítěz hned tří kategorií) kraloval 
v kategorii dospělých zcela jedno-
značně, raftařům šlapali v senior-
ské kategorii na paty basketbalisté 
a parašutisté. 

Slavnostní vyhlášení Sportovců měs-
ta Prostějova za rok 2006 proběhlo 
v pátek 23. února v hotelu Tenis Club. 
Již třetí ročník ankety uspořádalo měs-
to Prostějov prostřednictvím  komise 
pro mládež a tělovýchovu Rady města 
Prostějova ve spolupráci s marketingo-
vým partnerem města – společností TK 
PLUS. 

Novinkou letošního ročníku bylo 
otevření síně slávy prostějovského 
sportu. „Do ní budeme uvádět význam-
né sportovce, trenéry nebo sportovní 
manažery, kteří zviditelní Prostějov 
a přispějí k jeho dobrému jménu,“ uve-
dl radní a předseda komise pro mládež 
a tělovýchovu Mgr. Michal Müller, kte-
rý síň slávy společně s poslancem Par-
lamentu ČR za Prostějov ing. Radimem 
Fialou pomyslně otevřel. 

„Snad jediným mínusem večera bylo 
to, že nemohl dorazit vítěz několika 
kategorií Tomáš Berdych,“ podotkl 
Müller, který prozradil, že nomina-
ce sestavili sportovní novinář Marek 
Sonnevend a člen komise pro mládež 
a tělovýchovu ing. Zbyněk Netopil. 
„Hodnotící komise byla složena ze 
členů komise pro mládež a tělovýcho-
vu, přizvaných sportovních novinářů 
a zástupců TJ Sokol,“ upřesnil Müller.

 Lídrem organizačního týmu byl Mgr. 
Tomáš Rak, který celý večer modero-
val. „Naše poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě a organizaci slavnostní-
ho vyhodnocení podíleli," uzavřel Mgr. 
Michal Müller.

Město Prostějov má své Sportovce roku 2006
Pomyslný trůn znovu ovládli tenista Tomáš Berdych a raftaři Wiliam&Delvin

1. Tomáš Berdych – nejlepší hráč 
ČR, daviscupový reprezentant, 12. 
místo v žebříčku ATP 

2. Jan Vlček a David Lisický 
– dvojnásobní držitelé stříbrné medaile 
z MS v Karlových Varech 

3. Jiří Gečnuk – parašutista – vítěz 
armádního mistrovství světa v indivi-
duální akrobacii 

Sportovec roku

1. Raftaři Wiliam&Delvin – vítězo-
vé Světového poháru v Rusku, Evrop-
ského poháru i mistrovství republiky 

2. Basketbalisté BK Prostějov 
– čtvrtfi nalisté Evropského poháru 
v basketbale, 3. v Mattoni NBL 

3. Parašutisté DUKLY Prostějov 
– druzí na armádním i civilním mis-
trovství světa v absolutním hodnocení 
družstev a třetí na civilním MS v týmo-
vé přesnosti přistání 

Tým roku

1. Dušan Lojda – tenista – vítěz 
juniorského grandslamu US OPEN 

2. Tomáš Salaj – cyklista – dvojná-
sobný mistr republiky v dráhové cyk-
listice 

3. Vítek Král – box – ve svých 15 
letech boxuje v extralize 

Talent roku 

1. Tenisté TK AGROFERT Prostě-
jov – dorostenecký výběr vyhrál mis-
trovství republiky smíšených družstev 
své věkové kategorie

2. Nohejbalisté TJ Sokol I PV 
– mistři republiky 

3. Gymnasté TJ POZEMSTAV 
– bronzoví na mistrovství republiky 

Mládežnický tým roku

1. Martina Fedorová – stolní tenis 

Handicapovaný sportovec roku1. Tomáš Berdych 
2. Jan Vlček – David Lisický
3. Jiří Gečnuk 

Sportovní hvězda 
Prostějovského Deníku 

1. Tomáš Berdych 

Nejoblíbenější sportovec 
města Prostějova

Dr. Miroslav Černošek - jednatel 
marketingové společnosti TK PLUS, 
šéf prostějovského tenisu a představi-
tel společnosti Česká sportovní, a. s., 
která zaštiťuje olympijský marketing 
v České republice

Otokar Hořínek –  v roce 1956 zís-
kal jako nejlepší československý stře-
lec z libovolné malorážky stříbrnou 
medaili na XVI. olympijských hrách 
v australském Melbourne  

Jan Mrázek – mistr republiky v 
překážkovém běhu, 2. na MS veteránů

Oldřich Machač – hokejista, tzv. 
mistr bodyčeků, trojnásobná účast na MS

Síň slávy 
prostějovského sportu 

Jan Mrázek dorazil na slavnostní 
vyhlášení ankety na kole. „Nemůžu moc 
chodit, tak jezdím na kole. Mám sice 
i auto, ale za rok najedu maximálně dva 
tisíce kilometrů. Vzhledem k tomu, že 
denně urazím na kole nejméně šest kilo-
metrů, najedu na něm ještě o něco víc než 
autem,“ prozradil Jan Mrázek, který i ve 
svých dvaaosmdesáti letech každý den 
vyráží na kole na stadion. 

Otokar Hořínek prozradil, že jeho 
největším zážitkem spojeným se sportem 
byla cesta lodí z olympiády v Melbourne 
do Vladivostoku. Na třicetidenní pobyt 
na lodi vzpomíná jako na očistec. „První 
čtyři dny byla hladina klidná. Pak se ale 
objevily vlny, které stály rostly, a přibýva-
lo těch, kteří chodili s ručníkem pod paží 
a čekali, kdy je postihne mořská nemoc. 
Jednou jsem se odhodlal do podpalubní 
jídelny a sedl jsem si vedle Zátopka. Co 
to máš?, ptám se ho. Ale nevím, nějaké 
rizoto, on na to. Vedle na talíři měl nějaký 
rosol, který přihodil k rizotu se slovy, že 
se to stejně v žaludku všechno střepe 
dohromady. Tak jsem si zašel pro kousek 
černého chleba a u toho jsem víceméně 
zůstal celou cestu,“ pousmál se při vzpo-
mínce stříbrný olympionik. 

U hokejisty Oldřicha Machače byste 
brusle hledali marně. „A jediná hokejka, 
kterou doma mám, podpírá rajčata,“ pro-
zradil. S manželkou jsme televizní fando-
vé, kteří drží palce národnímu mužstvu. 
Na zápasy na stadion nechodíme, protože 
nesnáším bubny, řvaní a agresivní cho-
vání řady dnešních takzvaných fanouš-
ků. V době, kdy jsem hrával hokej, byla 
atmosféra na stadionu zcela jiná. Lidé 
chodili na hokejové zápasy, aby se poba-
vili. Fanoušci vymýšleli vtipná hesla, 
která si vzájemně předávali. Když roz-
hodčí špatně pískal, tak ho zkoulovali,“ 

zavzpomínal se stopou nostalgie v hlase 
Oldřich Machač. 

„Pokud nepracuji, pak pro mě práce 
není převažujícím tématem hovoru,“ tvrdí 
Dr. Miroslav Černošek. „Tou je rodi-
na, především moji vnuci a vnučka, ve 
kterých se vidím, a jejich sportovní per-

spektiva. Nejstarší vnuk závodně plave 
a mladší začíná hrát tenis. S roční vnučkou 
zatím absolvujeme první krůčky,“ prozra-
dil Miroslav Černošek, který si kondičku 
udržuje tenisem a basketem a společně 
s manželkou chodí fandit tenistům, bas-
ketbalistům, volejbalistům a sám i hoke-
jistům. 

 A jaké oblečení převažuje v šatníku 
sportovního manažera? „Mám pocho-
pitelně několik obleků pro společenské 
účely. Pokud to však situace nevyžadu-
je, nejraději chodím v džínách, tričku 
a saku,“ prozradil jednatel společnosti 
TK PLUS, který současně přiznal, že 
nerad nosí kravatu. 

Do síně slávy byly uvedeny první čtyři osobnosti

Síň slávy prostějovského sportu otevřel radní a předseda pořádající komise pro mládež a tělovýchovu Rady měs-
ta 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.  Foto: Y. Kadlecová 

Na Sportovce města Prostějova 
roku 2006 dorazil i nesmrtelný Elvis 
Presley.  Foto: Y. Kadlecová 

Nejlepší sportovce města Prostějova za rok 2006 vyhlásil místostarosta 
Miroslav Pišťák. Vítězi Tomášovi Berdychovi však bohužel poblahopřát 
nemohl, neboť úspěšný tenista hájil naše barvy na  turnaji v Dubaji. Ceny 
za něho převzal jeho bývalý trenér Dan Trčka, který prozradil, že Berdych 
byl bezproblémový svěřenec, který byl jako jeden z mála ochotný akcepto-
vat tréninkovou dřinu bez připomínek.  Foto: Y. Kadlecová 

Cenu zástupci nejlepšího juniorského týmu – tenistům TK AGROFERT 
– předal místostarosta ing. Pavel Drmola.  Foto: Y. Kadlecová 

Nejlepší tým roku – raftaře Wiliam&Delvin – vyhlásil místostarosta Mgr. 
Vlastimil Uchytil.  Foto: Y. Kadlecová Stranu připravila Yvona Kadlecová ve spolupráci se Studiem PN.


