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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Vážení kolegové, zaměst-
nanci, obchodní partneři, široká 
sportovní veřejnosti,

oficiální otevření sportovně re-
laxačního areálu BORS CLUBu 
patří k těm dnům, které jsem měl 
i v nedávné minulosti při všech 
svých podnikatelských aktivitách 
v podstatě nejraději. A to vždy 
slavnostní uvedení do provozu 
čehokoliv, co se podařilo úspěšně 
dokončit, dobudovat, zprovoznit
a nabídnout jako další kvalitní služ-
bu. Taková důležitá a mimořád-
ná událost je podle mého názoru 
vždy mimo jiné i výrazem toho,
že se firma rozvíjí, hledá další pří-
ležitosti na trhu obchodu a služeb, 
tedy nestagnuje.

Vrátím se trochu do minulosti
a společně zavzpomínejme, jak 
„nápad“ na založení BORS CLUBu,
vybudování tenisového areálu, 
relaxačního centra vlastně vůbec 
vznikl? Tak jako mnohdy u jiných 
zajímavých projektů bývá na začát-
ku náhoda, nebylo tomu v tomto 

případě jinak. Je to jistě již více 
než deset, možná i patnáct let, kdy 
se před námi objevila nabídka na 
odkoupení části areálu tehdy ješ-
tě funkční mateřské školky na síd-
lišti Na Valtické. A tak v podstatě 
bez konkrétního podnikatelského 
záměru jsme tuto investiční pří-
ležitost uchopili a pozemek bez 
stanovených cílů získali do vlast-
nictví.

V rámci svého obchodního 
podnikání se samozřejmě různě 
zúčastňuji i podnikatelských se-
tkání, která se mnohde odehráva-
jí i v neformálním – sportovním 
prostředí. Zde tak nějak vznikala 

myšlenka na vybudování podob-
ného „sportovního“ zázemí Na 
Valtické. Od myšlenky uběhlo ješ-
tě spoustu času a  tenisový areál 
s přetlakovou nafukovací halou
se nakonec podařilo zrealizovat.

Již v té době jsme tak trochu
„litovali“, že se nám nepodařilo zís-
kat do vlastnictví celý areál bývalé 
mateřské školy, ale v daném čase
k tomu nebyly ani podmínky ani fi-
nanční prostředky.   Avšak tradičně 
– trpělivost růže přináší – výsledkem 
je skutečnost, že se můžeme setkat 
a společně slavnostně otevřít a po-
křtít komplexní areál, který, pevně 
věřím, bude sloužit všem sportov-
ním nadšencům nejen města Břec-
lavi, ale také všem členům klubu
i všem příchozím sportovním nad-
šencům.

Nebudu zde podrobně rozepiso-
vat všechny sportovní aktivity, kte-
ré pro tento areál připravujeme, 
bylo by to na samostatný materiál. 
Některá sdělení budou součástí tis-
kové konference, spoustu informací 
budeme dále prezentovat prostřed-
nictvím medií. Chci však zdůraznit, 
že zásadní myšlenkou tohoto zaří-
zení je „klubovost“ – tedy mít mož-
nost být členem občanského sdru-
žení, které především svým členům 
nabízí veškerý dosažitelný komfort. 
Našim cílem je být klubovým zaříze-
ním otevřeným pro všechny – tedy
i Vy vítejte!

Bývá vhodné i takovéto resumé 
„pozitivně“ zakončit. Často v posled-
ních dobách absolvuji různá podni-
katelská setkání v golfových klubech
a na golfových hřištích...  Ale o tom 
až někdy příště, sportu zdar!          

Ing. Luděk Mikulecký, LL.M.
předseda představenstva BORS Břeclav a.s.

prezident BORS CLUB o.s.



V roce 2002 byl pátý na světě! 
Jak vypadal žebříček ATP k 21. říjnu 
2002? 1. Hewitt, 2. Agassi, 3. Safin, 
4. Ferrero, 5. Novák! Jedenáct let 
byl oporou českého Davis Cupu, 
nastoupil celkem k 34 zápasům,
27 jich vyhrál. Z 22 zápasů ve dvou-
hře jich ztratil jen pět, z dvanácti 
duelů ve čtyřhře dva! Ve dvou-
hře prohrál v roce 1997 s Indem 
Paesem, v roce 2000 s Agassim,
o rok později ve Švédsku s Nor-
manem a Johanssonem a v roce 
2005 s Nalbandianem.

Ve Švédsku 2001 prohráli s Ri-
klem čtyřhru a stejné to bylo
v Pau v roce 2002. Novák vyhrál 
sedm turnajů ve dvouhře, první
v roce 1996 v Aucklandu, poslední
v sezoně 2004 v Basileji a osmnáct 
ve čtyřhře. Sezonu 2002 završil 
účastí na Turnaji mistrů v Šanghaji, 
kde porazil Andre Agassiho.

Co o něm říká šéf prostějov-
ského tenisu Miroslav Černošek? 
„Byl dokonale vychovaný, táta ho vedl 
k pokoře. I jeho vztah k podmínkám, 
které u nás dostal, byl a je úžasný. Jir-
ka je fajn kluk, všichni jsme mu přáli 
tenisové úspěchy, má srdce Prostějo-
váka a jsem rád, že je šťastný. Dobře 
ale vím, jak složitá a těžká byla jeho 
cesta do světové desítky. O to větší 
má obdiv nás všech.“

A jak vidí Jiří Novák své místo v tenisových exhibicích? „Nikdy jsem nebyl tenistou, který by toužil po nějakém 
zviditelnění, nikdy jsem na dvorci nepředváděl nějaké show a nedával jsem nikdy příležitost, aby si mě všímal bulvár nebo 
redaktoři všelijakých společenských rubrik. Byl jsem a jsem takový.“

V druhém červencovém týdnu 2003 získal v Gstaadu svůj pátý titul ve dvouhře v kariéře, ve finále porazil 
světovou jedničku a wimbledonského šampióna Rogera Federera. „Jsem teď určitě jedním z nejšťastnějších mužů 
na světě,“ prohlásil Jirka po turnaji. Na centrální dvorec za ním přiběhla dcerka Kačenka a v novinách psali, že se 
zařadil mezi nejspokojenější vítěze v Gstaadu... Jiří Novák vždycky patřil mezi největší pohodáře na okruhu...

zdroj: propagační materiál Sparta Prague Open 2011
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Jiří Novák



Vyhrál třináct turnajů, osm z nich 
na antuce. Navíc byl na turnajích ATP 
sedmkrát ve finále a získal tři tituly ve 
čtyřhře. V roce 1986 vyhrál svůj první 
turnaj ve Washingtonu, o osm let poz-
ději v Hilversumu poslední. Osmnáctého 
listopadu 1991 byl osmý na světě. Vyni-
kající daviscupový hráč, ve své době byl 
jedním z nejlepších antukářů na světě.

„Vždycky jsem chtěl všem kolem dokazo-
vat, že něco dovedu. Když jsem byl úplně dole 
a lidi si mysleli, že už jsem na kolenou, tak 
jsem se zvedl a začal nanovo. A bylo mi jed-
no, že mi někteří lidi nevěřili, jen mě mrzelo, 
že mě odepsali ti, o kterých jsem si myslel, že 
mi fandí. Ale svět tenisu je takový. Kdo chce 
vyhrávat, tak vás prostě musí zašlápnout
a taky to udělá.. Ne, jen žádný sentiment, 
každý myslí jen a jen na sebe. Svět tenisu je 
prostě takový,“ říkal Karel Nováček před 
odletem na US Open 94 a pak se tam 
slavně dostal do semifinále!

Dvakrát hrál čtvrtfinále French Open, 
poznal atmosféru prestižního Turnaje 
mistrů. „Na život bez tenisu začnete mys-
let až tehdy, když na to máte čas. V turna-
jovém shonu to prostě nejde. Ani na to ne-
máte trpělivost, přemýšlíte o dalším turnaji,
o soupeřích, chcete vyhrávat. Bylo to všech-
no strašně náročné a děkuji Bohu, že mi dal 
možnost a sílu touto cestou jít.“

Po skončení aktivní kariéry pracoval 
Karel Nováček u jedné z největších finančně-investičních společností na světě Morgan Stanley, v současnosti
se věnuje privátnímu bankovnictví v UniCredit Bank. „V tenisové kariéře jsem chtěl dojít co nejdál a stejně úspěšný 
bych chtěl být i v mé další činnosti. Samozřejmě, od začátku jsem k nové problematice přistupoval s velkou pokorou, 
uvědomoval si, jak je vše složité a náročné. Ale určitě mi má tenisová zarputilost v mnohém pomohla.“ Narodil se
v Prostějově, má velké kontakty ve světě tenisu a úspěšně spolupracuje s Dr. Černoškem a TK PLUS. „V klubu 
byla a je vynikající atmosféra, vždycky tam přijdu mezi skvělé lidi.“

zdroj: propagační materiál Sparta Prague Open 2011
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Ikona českého dostihového sportu, sedminásobný vítěz Velké 
pardubické a úspěšných trenér dostihových koní.  V roce 2009 
obdržel Medaili Za zásluhy, která se uděluje jako vyznamenání 
osob, jenž se zasloužili o stát nebo uzemní samosprávný celek.

Začínal jako chovatel a ošetřovatel koní, následně okusil prá-
ci dělníka na stavbě, strojníka lyžařského vleku či vedoucího ly-
žařského střediska.  V osmadvaceti letech se ale ke koním vrátil
a kromě ježdění u nás se účastnil dostihů také na závodištích
v Německu. Tento „legendární“ jezdec vyhrál Velkou pardubi-
ckou celkem sedmkrát, a to v letech 1987, 1988, 1989, 1991, 
1997, 2009 a 2010. První čtyři vítězství vybojoval v sedle Železní-
ka, v roce 1997 zvítězil s Vronskym a poslední dvě vítězství získal 
v sedle svého svěřence Tiumena.

V roce 1994 přidal ke svým aktivitám trenérskou činnost do-
stihových koní. Jeho trenérským úspěchům dominuje sedm vítězů 
Velké pardubické, 2x zvítězili klisna Sixteen a Tiumen, po jednom 
vítězství získali Decent Fellow, Chalco, Vronsky a Cipísek.

Sportovní úspěchy neslavil ale jen v dostizích. V roku 1976 
byl členem vítězné hlídky HS Pradědu v závodu Horské služby
v Krkonoších a v roce 1978 zvítězil v obřím slalomu ve Vysokých 
Tatrách. Účastnil se také Jizerské padesátky a Jesenické sedmde-
sátky.

zdroj: www.wikipedia.cz

Renault BORS Břeclav nabízí

Josef  Váňa


