
Belgičanka Kim Clijstersová 
napísala na tohtoročnom US Open 
najkrajší tenisový príbeh. Po dvoj-
ročnej pauze a narodení dcéry sa 
vrátila do profesionálneho tenisu 
a po druhý raz v kariére sa stala 
víťazkou US Open. 

Ako držiteľka voľnej karty!
Vo finále dvojhry si poradila 

s turnajovou deviatkou Dánkou 
Carol ine  Woz-
niackou za 1:33 
h v dvoch setoch 
7:5, 6:3. Bývalá 
svetová jednotka 
absolvovala  vo 
Flushing Meadows 
iba tretí turnaj po 
vyše dvojročnej 
prestávke. V New 
Yorku predviedla 
úchvatné predsta-
venie a nadviazala na titul z roku 
2005, keď na turnaji štartovala na-
posledy. Clijstersová sa stala treťou 
hráčkou v histórii, ktorá triumfova-
la na podujatiach veľkej štvorky ako 
mamička, v minulosti sa podobný 
kúsok podaril iba Austrálčankám 
Evonne Goolagongovej Cawleyovej 
a Margarete Courtovej.

Belgičanka na tohtoročnom US 
Open zaknihovala hneď niekoľko 
unikátnych zápisov. Stala sa prvou 
nenasadenou šampiónkou od zave-
denia profesionálnej éry a prvou te-
nistkou, ktorá na jednom turnaji na 
ceste za titulom vyradila obe sestry 
Williamsové Venus i Serenu. 

Kim 14. mája 2007 po ohlásení 
konca aktívnej kariéry vypadla z 
počítačového poradia, v novom 
vydaní rebríčka WTA sa vrátila do 
najlepšej svetovej dvadsiatky. Po-
dobný skok sa v minulosti podaril 
iba Andree Jaegerovej. Mama malej 
Jady za druhý triumf na US Open 
zinkasovala 1,6 milióna dolárov.

„Som nesmierne šťastná, že sa 
mi na US Open po-
darilo obhájiť titul z 
roku 2005. Pred pár 
mesiacmi sa mi o 
takomto rozprávko-
vom návrate ani len 
nesnívalo,“ pove-
dala víťazka. „Bola 
som vďačná orga-
nizátorom, že mi 
udelili voľnú kartu. 
Nemala som veľké 

oči, chcela som sa iba opäť dostať 
do správneho tenisového rytmu, 
išla som od zápasu k zápasu. Bolo 
to bláznivé dobrodružstvo, ktoré sa 
skončilo tým najkrajším spôsobom 
- ziskom druhého grandslamového 
titulu. Veľkú zásluhu na mojom 
triumfe majú fanúšikovia, ktorí mi 
pripravili vrelé privítanie a veľmi 
mi pomohli aj vo chvíľach, keď sa 
mi nedarilo. Teraz sa teším na to, 
že v najbližších týždňoch budem 
môcť byť stále s mojou dcérkou 
Jadou, je čas vrátiť sa späť k prio-
ritám a rutinným záležitostiam. 
Byť mamičkou je tá najkrajšia vec 
na svete.“ 

Takto sa riešil Serenin konflikt na dvorci – vpravo rozhodkyňa a hlavný 
rozhodca  Brian Earley

O výbuchu Sereny
Najvyššiu pokutu na US Open 

vo výške 10-tisíc dolárov musela 
za nešportové správanie zaplatiť 
Serena Williamsová, ktorej výbuch 
v semifinále je pamätný. Jej slovná 
kontroverzia nasledovala po tom, čo 
v druhom sete za stavu 5:6 a 15:30 
ohlásila rozhodkyňa Američanke pri 
druhom podaní chybu nôh. Keďže 
Serena už predtým dostala napo-
menutie za raketu, pri súperkinom 
mečbale ju potrestali odňatím fiftínu 

a Belgičanka tak postúpila do finále. 
„Prisahám, že ti strčím tú loptičku 
do úst,“ povedala údajne rozhodkyni. 
Niektoré zdroje informovali, že sa jej 
dokonca vyhrážala zabitím. Za inci-
dent sa Serena ospravedlnila: „Chcela 
by som sa ospravedlniť za môj výbuch 
hnevu v prvom rade rozhodkyni, Kim 
Clijstersovej, americkej asociácii a fa-
núšikom. Som hrdá, veriaca a čestná 
žena a dokážem si priznať chyby,“ 
napísala vo vyhlásení. 

Tenisový 
príbeh ako 

z rozprávky
Kim Clijstersová sa vrátila - a hneď 

vyhrala US Open

Fox News: „Ženský tenis potrebo-
val, aby niekto vyzval na súboj často 
až príliš agresívnu Serenu William-
sovú, ktorá vyhrala tri z posledných 
štyroch veľkých turnajov. Mohla to 
byť niektorá z talentovaných Rusiek 
alebo Srbiek, no podarilo sa to bý-
valej svetovej jednotke Clijstersovej, 
len 18 mesiacov po tom, ako porodi-
la dcéru Jadu.“

New York Times: „Williamsovej 
semifinálový výbuch bude navždy 
súčasťou histórie tohtoročného US 
Open, ani tento silný moment však 
nemôže zatieniť to, čo Clijstersová 
dosiahla počas týchto dvoch úžas-
ných týždňov. Odišla, pochovala 
otca, porodila dcéru a teraz dobyla 
New York.“

Los Angeles Times: „Clijsterso-
vej titul je „family-friendy“ - nena-

sadená Belgičanka oslavovala svoje 
neočakávané víťazstvo s manželom 
a malou dcérou. Na Ashe Stadium 
tak priniesla potrebnú radosť, len 
noc po výbuchu Sereny William-
sovej.“

Wall Street Journal: „Klobúk 
dole pred Kim Clijstersovou. Má 
dieťa, vrátila sa späť a vyhrala 
grandslamový turnaj. Ak by to bolo 
také jednoduché, stávalo by sa to 
častejšie ako raz za 30 rokov.“

La Gazette (Belgicko): „Kim, jej 
dcéra Jada... a triumf na US Open. 
Obrázok je to dokonalý, plný emócií, 
presne ako úspech, ktorý belgická 
hráčka dosiahla.“

Reuters: „Nebolo to ani súčasťou 
plánu Kim Clijstersovej. O to viac 
je pre Belgičanku víťazstvo na US 
Open neuveriteľné.“

Médiá a Kim
Byť mamičkou je 
tá najkrajšia vec 

na svete.
Kim Clijstersová
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Redaktor argentínskeho denníka La Razon  to 
vystihol, keď napísal: „Napriek logike, všetkým 
štatistikám a vzájomnej bilancii (0:6 – pozn. red.) 
ukázal, že sú to len čísla.“

Del Potro napokon zvíťazil  za štyri hodiny a 10 
minút 6:3, 6:7, 6:4, 6:7, 6:2. Ťažil najmä zo svojho 
skvelého forhendu, podania, pohybu a kondície!  
A je dosť možné, že o všetkom rozhodla práve 
kondícia, lebo Federer uhral v rozhodujúcom 
sete len dva gemy, pričom urobil až neuveri-
teľných 11 dvojchýb, kým v predchádzajúcich  
6 zápasoch iba 16, teda priemerne 2,6 dvojchýb 
na zápas. 

A to je veľký rozdiel!   
V siedmich kolách strávil Federer na dvorcoch 

spolu 17 hodín, Del Potro  o 33 minút  viac. Ďal-

šie zaujímavé čísla zo všetkých siedmich stretnutí 
finálovej dvojice. 

Najmenej gemov prehral Del Potro s Nadalom 
(!) – 6, Federer s Američanom Brittonom a Špa-
nielom Ferrerom – po 9. Okrem Federera dal Del 
Potrovi prekvapujúco najviac zabrať Nemec Ko-
ellerer,  ktorý mu vzal 13 gemov, Federera zasa, 
okrem Del Potra, najviac potrápil Austrálčan 
Hewitt, ktorý s ním vyhral 18 gemov. Maximál-
na rýchlosť podania vo finále: 138 míľ (210,31 
km/hod.) – 129 míľ (197,96 km/hod.).

Zvykne sa vravieť, že čísla nepustia. Nepo-
chybne je to pravda. Možno sa z nich poučiť, dá 
sa z nich veľa vyťažiť...

Ale stále sú to  l e n  čísla!
(rik)

uS oPen 2009
m u Ž i

D v o j h r a
osemfinále: Federer (1-Švajč.) – Robredo 
(14-Šp.) 75, 62, 62, Djokovič (4-Srb.) – Štěpá-
nek (15-ČR) 61, 63, 63, Söderling (12-Švéd.) 
– Davydenko (8-Rus.) 75, 36, 62 skr., Verdas-
co (10-Šp.) – Isner (USA) 46, 64, 64, 64, Nadal 
(3-Šp.) – Monfils (13-Fr.) 67(3), 63, 61, 63, Čilič 
(16-Chorv.) – A. Murray (2-V. Brit.) 75, 62, 62, 
F. González (11-Čile) – Tsonga (7-Fr.) 36, 63, 
76(3), 64, Del Potro (6-Arg.) – Ferrero (24-Šp.) 
63, 63, 63, štvrťfinále: Federer – Söderling 
60, 63, 67(6), 76(6), Djokovič – Verdasco 
76(2), 16, 75, 62, Del Potro – Čilič 46, 63, 
62, 61, F. González – Nadal 67(4), 67(2), 06, 
semifinále: Federer – Djokovič 76(3), 75, 75, 

Nadal – Del Potro 26, 26, 26, finále: Federer 
– Del Potro 63, 67(5), 64, 67(4), 26.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: B. Bryan, M. Bryan (1-USA) – Ball, 
Guccione (Austr.) 64, 76(2), Dlouhý, Paes 
(4-ČR/Ind.) – Moodie, Norman (7-JAR/Belg.) 
63, 57, 64, Bhupáthí, Knowles (3-Ind./Bah.) 
– Ljubičič, Llodra (Chorv./Fr.) 64, 46, 76(4), 
Mirnyi, A. Ram (5-B.-rus./Izr.) – Nestor, Zimo-
njič (2-Kan./Srb.) 67(4), 64, 60, semifinále: 
Dlouhý, Paes – B. Bryan, M. Bryan 64, 36, 
76(6), Bhupáthí, Knowles – Mirnyi, A. Ram 
64, 62, finále: Dlouhý, Paes – Bhupáthí, 
Knowles 36, 63, 62.

Ž e n Y
D v o j h r a

osemfinále: Clijstersová (Belg.) – V. Wil-
liamsová (3-USA) 60, 06, 64, Pennettová 
(10-Tal.) – Zvonarevová (7-Rus.) 36, 76(6), 
60, S. Williamsová (2-USA) – HantuCHovÁ 
(22-SR) 62, 60, Na Li (18-Čína) – Schiavone-
ová (26-Tal.) 62, 63, K. Bondarenková (Ukr.) 
– Dulková (Arg.) 60, 60, Oudinová (USA) 

– Petrovová (13-Rus.) 16, 76(2), 63, Woz-
niacká (9-Dán.) – Kuznecovová (6-Rus.) 26, 
76(5), 76(3), Wickmayerová (Belg.) – Kvitová 
(ČR) 46, 64, 75, štvrťfinále: Clijstersová – Na 
Li 62, 64, S.Williamsová – Pennettová 64, 
63, Wickmayerová – K. Bondarenková 75, 
64, Wozniacká – Oudinová 62, 62, semifi-
nále: Clijstersová – S. Williamsová 64, 75, 
Wickmayerová – Wozniacká 36, 36, finále: 
Wozniacká – Clijstersová 57, 36.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: Blacková, Huberová (1-Zimb./
USA) – Llagosterová Vivesová, Martinezová 
Sanchezová (6-Šp.) 63, 26, 75, S. Williamsová, 
V. Williamsová (4-USA) – Ci Jan, Jie Ženg 
(11-Čína) 75, 64, Stosurová, Stubbsová (3-
Austr.) – Matteková-Sandsová, Petrovová (8-
USA/Rus.) 62, 63, Klejbanovová, Makarovová 
(13-Rus.) – Kirilenková, Vesninová (10-Rus.) 
63, 26, 64, semifinále: S. Williamsová, V. 
Williamsová – Klejbanovová, Makarovová 
76(4), 36, 62, Blacková, Huberová – Stosu-
rová, Stubbsová 57, 63, 61, finále: Blacková, 

Huberová – S. Williamsová, V. Williamsová 
26, 26.

m i e š a n á  š t v o r h r a
Semifinále: Blacková, Paes (2-Zimb./Ind.) 
– Su-wei Hsieh, Ullyett (5-Taiw./Zimb.) 62, 
36, 10-5, Gullicksonová, Parrott (USA) – Hu-
berová, Bhupáthí (1-USA/Ind.) 63, 64, finále: 
Gullicksonová, Parrott – Blacková, Paes 62, 64.

j u n i o r i
D v o j h r a

Finále: Tomič (3-Austr.) – Buchanan (USA) 
61, 63.

Š t v o r h r a
Finále: Fucsovics, Peng Hsieh (Maď./Taiw.) 
– Obry, Puget (Fr.) 76(5), 57, 10-1.

j u n i o r k Y
D v o j h r a

Finále: Watsonová (11-V. Brit.) – Buchinová 
(Rus.) 64, 61.

Š t v o r h r a
Finále: Solovievová, Zanevská (Rus./Ukr.) 
– Bogdanová, Lertcheewakarnová (3-Rum./
Thaj.) 16, 63, 10-7.

bonbónik  
na záver 

Tisíce divákov v hľadisku štadióna Arthura Asha 

v New Yorku a milióny  pri televízoroch na všetkých 

kontinentoch očakávali s veľkým napätím finálový 

súboj mužov na US Open 2009. Väčšina z nich 

predpokladala, že ho vyhrá svetová jednotka Roger 

Federer. A je dosť pravdepodobné, že mu to aj 

žičila, lebo je to hráč, ktorého právom obdivuje 

a uznáva celý svet. Argentínčan Juan Martin del 

Potro hladko prehral prvý set a poriadne to mal 

nahnuté aj v druhom, lebo Federer za stavu 5:4 

a 30:0 podával na víťazstvo 2:0! Za tohto stavu by 

jeho súperovi zrejme bola zhasla fajka. Lenže Del 

Potro bol proti...

Roger FEDERER 
smutne sleduje 
radostný ošiaľ 
víťaza US Open 
Juana Martina 
DEL POTRA

7 zÁPaSov FinaliStov Del Potro FeDerer

esá 82 87

Dvojchyby  24 26

nevynútené chyby 227 244

víťazné údery 283  321

Počet získaných bodov 813 872

Počet setov 25 25

Počet víťazných gemov 143 153

Počet prehraných gemov 85 108
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„O jeden termín pre mužov aj 
ženy sme sa už dlhšie snažili. Spá-
janie turnajov je svetový trend, je 
to atraktívne pre hráčov i divákov. 
Pre domácich tenistov sa tak núka 
šanca dostať sa do záverečných kôl 
buď medzi mužmi alebo ženami,“ 
hovorí Igor Moška, generálny 
sekretár STZ a súčasne riaditeľ 
turnaja.

Mužský turnaj už tradične láka 
do Bratislavy silnú zahranič-
nú konkurenciu, ale aj najlep-
ších slovenských hráčov. Roku 
2007 získalo podujatie 
ocenenie Challenger 
Award  – NAJ-
LEPŠÍ TURNAJ 
CHALLENGE-
ROVEJ SÉRIE 
ATP NA SVE-
TE. Slovenský tenisový zväz ako 
organizátor desiatok vrcholných 
podujatí vyhral cenu v konkuren-
cii 180 challengerových turnajov. 

v Bratislave sa hrá 
o 175 000 uSD

„Aj pre samotných hráčov je 
miešaný turnaj príťažlivý. Pravda, 
vyfinancovať takýto turnaj nie je 
jednoduché. Treba mať prémie 
pre mužov aj ženy, čo je v našom 
prípade rozpočet  175 000 dolárov 
iba na odmeny, z toho 125 000 si 
rozdelia muži. Náklady trochu 
klesnú, lebo turnaj sa uskutoční 
v jednom týždni, ale organizačne 
to bude náročnejšie. Máme však 
skúsený tím organizátorov. Tento 
tím už zvládol náročnejšie podu-
jatia, ktoré sme v Bratislave pripra-
vovali,“ pripomína Moška. 

Deväť ročníkov medzinárodné-
ho šampionátu Slovenska mužov 
prinieslo deväť rôznych víťazov. 
V troch prípadoch išlo o hráčov, 
ktorí sa v kariére prebojovali do 
prvej svetovej desiatky: Slovák 
Karol Kučera vyhral roku 2001, 
olympijský víťaz Marc Rosset zo 
Švajčiarska roku 2003 a Cyperčan 
Marcos Baghdatis roku 2004. Ďalší 
domáci víťaz, Dominik Hrbatý, 
bol najvyššie v kariére dvanásty 
na svete a Michal Mertiňák, pre-
kvapujúci šampión 2006, patrí 
roky medzi popredných deblistov 
sveta.  V Bratislave hrali aj súčasné 
superhviezdy Novak Djokovič a 
Juan Martin del Potro.

Hviezdy medzi  
doterajšími víťazkami

V Sibamac aréne Národného 
tenisového centra okorení na 

M a l ý  g r a n d s l a m 
v sibamac aréne

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise by sme roku 2009 
mohli nazvať malým grandslamom. Po prvý raz budú hrať o tituly 
medzinárodných šampiónov Slovenska muži a ženy v jednom termíne 
16. – 22. novembra.
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jeseň 2009 mužský turnaj paralel-
ný medzinárodný šampionát žien. 
Tenistky budú bojovať v poradí už 
o dvanásty titul medzinárodnej šam-
piónky v ére slovenskej samostatnosti. 
Medzi doterajšími víťazkami i účast-
níčkami turnaja boli svetové esá, 
ktoré patria medzi najväčšie hviezdy 
tenisu. V Bratislave hrali tri sveto-
vé jednotky – víťazka z roku 1999 
Francúzka Amélie Mauresmová i dve 
výnimočné belgické profesionálky  
Kim Clijstersová a Justine Heninová, 
všetko grandslamové šampiónky. 

V pavúkoch nechýbali ani naj-
lepšie Slovenky: Karina 

Habšudová, Henrieta 
Nagyová a Daniela 
Hantuchová. Na 
najvýznamnejšom 
ženskom teniso-

vom podujatí na Slovensku zvíťazila 
ako držiteľka voľnej karty roku 2006 
Dominika Cibulková, aktuálna slo-
venská jednotka.

„Verím, že spojením oboch našich 
šampionátov pripravíme poduja-
tie, ktoré si bude ťažko hľadať na 
Slovensku konkurenciu. Z hľadiska 
atraktivity, ale aj významu v medzi-
národnom kalendári,“ poznamenáva 
šéf turnaja.

tenis zo Sibamac arény  
virtuálne do sveta

Deväť rokov mal zväz stabilného 
partnera pre mužský turnaj Tatra 
banku. „Škrty v rozpočte tejto inšti-
túcie sa týkali aj výdavkov na šport. 
Takže sme museli hľadať nového part-
nera. V dnešnej ekonomickej situácii 
to nie je jednoduché. Preto som veľmi 
rád, že náš generálny partner pre žen-
ský turnaj, finančná spoločnosť Ritro, 
s nami zmluvu nezrušil. Stal sa gene-
rálnym partnerom tohto miešaného 
turnaja. Názvom podujatia bude Ritro 
Slovak Open 2009. Máme i ďalších 
partnerov pre toto podujatie, a to 
spoločnosti Peugeot, Tipos a Duslo,“ 
zdôrazňuje Moška. 

Oba paralelné turnaje môžu sle-
dovať fanúšikovia v štvortisícovej 
Sibamac aréne, ale prostredníctvom 
internetu aj na celom svete. Na we-
bovej stránke okrem informácií a fo-
tografií  je vždy live skóre zo všetkých 
zápasov i live stream zo súbojov na 
centrálnom dvorci. Na turnajovej 
webstránke organizátori v jednom 
roku zaznamenali 18 853 unikát-
nych návštevníkov. Počet zobrazení 
383 778 je doterajším rekordom. Vy-
vrcholenie oboch turnajov pravidelne 
vysiela v priamom prenose Slovenská 
televízia.        Zuzana WISTEROVÁ
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„Mňa vždy teší, keď sa otvárajú 
nové športoviská. Dvorce v Jaslov-
ských Bohuniciach sú pekné, areál 
vkusný a pomenovanie kurtov po 
známych hráčoch je výborný nápad,“ 
nadchýnal sa Branislav Stankovič. 
Bývalý tenisový profesionál, neskôr 
tréner a teraz organizátor turnajov 
ocenil nový prírastok  - šesť antu-
kových dvorcov v areáli ŠK Blava 
Jaslovské Bohunice. Stankovič bol na 
ich slávnostnom otvorení a potešilo 
ho, že jeden dvorec dostal meno aj 
po ňom.

K číslu 1 priradili meno Miloša 
Mečířa a sám olympijský šampión 
´88 a kapitán nášho daviscupového 
tímu bol na otvorení: „Už v minu-
losti som mal ponuky, že po mne 
pomenujú tenisovú školu alebo 
akadémiu. Ale to som nechcel, keď 
som nemal možnosť držať nad tým 
patronát. Pomenovanie dvorca je 
čosi iné – nemám zodpovednosť a je 
to ocenenie. Deti sa tešia, že môžu 
na tom dvorci hrať,“ povedal Mečíř. 
„Už som v Jaslovských Bohuniciach 
bol na otváraní haly pred piatimi 
rokmi. Teraz ma pozvali opäť. Sláv-
nosť bola naozaj veľmi pekná. Páčilo 
sa mi, že tam bolo veľa detí. Prišiel 
Karol Kučera, Braňo Stankovič, 
Dominiku Cibulkovú zastúpila jej 
mama a bolo tam viac známych 
trénerov...“ dodal.

Svoje dvorce v Jaslovských Bohu-
niciach majú najlepší hráči sloven-
skej tenisovej histórie – okrem Me-
čířa a Stankoviča aj Kučera, Hrbatý, 
Cibulková a Hantuchová. 

Prezident klubu a starosta dvoj-
tisícovej obce Peter Ryška hovorí, 
že v Jaslovských Bohuniciach má 
najdlhšiu tradíciu futbal, mládež sa 
venuje atletike aj silovému trojboju, 
ale posledné roky sprevádza tenisový 
boom. 

„Kým sme nemali halu, chodili 
naši hráči trénovať po okolí. Teraz 
už majú dobré podmienky a verím, 
že sa nám podarí realizovať aj 
ďalšie plány – postaviť dva dvorce 
s tvrdým povrchom,“ dodáva nad-
šenec Ryška. Jeho 13-ročná vnučka 
sa venuje tenisu, trénuje na Interi, 
ale aj v Jaslovských Bohuniciach už 
nájde porovnateľné podmienky ako 
v Bratislave. „Chceli by sme sa stať 
vidieckym tenisovým centrom. Fun-
guje nám tenisová škola, spolupra-
cujeme so základnou školou a darí 
sa u nás aj rekreačnému tenisu,“ 
vraví prezident  ŠK Blava Jaslovské 
Bohunice. „Blava v názve klubu 
nemá nič spoločného so skratkou 
Bratislavy,“ s úsmevom vysvetľuje. 
„Blava je naša riečka a vo svojom 
názve ju máme my, poľovníci aj 
folklórny súbor.“

(zw)

Šampión má svoj dvorec
V Jaslovských Bohuniciach pribudlo v areáli ŠK Blava šesť nových antukových kurtov

Na otvorení sa s deťmi klubu zvečnili – vzadu zľava Karol KUČERA, Katarína 
CIBULKOVÁ, Branislav STANKOVIČ  

Miloš MEČÍŘ pred dvorcom 
číslo 1 v Jaslovských 
Bohuniciach
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Dejiskom vo Východosloven-
skom regióne bol TK VSE Aka-
demik Košice. Východniari mali 
smolu – pre zlé počasie sa súťaž 
musela dohrávať o dva dni neskôr. 
Organizátori odviedli štandardnú 
prácu, aj keď im počasie úlohu 
trochu sťažilo. Medzi chlapcami 
boli najlepší hráči domáceho klubu, 
v konkurencii dievčat zvíťazil tím 
TA Prešov. Na sklamanie Koši-
čanov domáce družstvo tenistiek 
nepostúpilo.

Žilinčania už tradične držia vy-
sokú latku pri usporiadaní turnaja. 
Aj tentoraz pripravili pestré občer-
stvenie pre deti a zabezpečili hladký 
priebeh zápasov. Žilinské družstvá 
– aj keď z rozdielnych klubov – boli 
v trojici postupujúcich.

Západoslovenský región sa stretol 
v areáli TC Topoľčany. Tak ako vla-
ni, aj tentoraz malo regionálne kolo 
v tomto dejisku bezproblémový 
priebeh. Veľkú radosť z premiérové-
ho postupu a víťazstva mali dievčatá 

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

 a teraz už 
p r i c h á d z a  finále!

Najlepší sa stretnú v bratislavskom NTC 2. – 4. októbra 2009

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 

finišuje. Na štyroch miestach sa 12. – 13. 

septembra uskutočnili regionálne kolá, z ktorých 

postupovali po tri najlepšie tímy chlapcov 

a dievčat do celoštátneho finále.

BratiSlava

vÝCHoD

StreD

vÝCHoDzÁPaD
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DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

 a teraz už 
p r i c h á d z a  finále!

Najlepší sa stretnú v bratislavskom NTC 2. – 4. októbra 2009

Postupujúce tímy 
z regionálneho finále

BratiSlava
C h l a p c i

1. Právnik, tš Trčka&Kurek Bratislava
2. TK Slávia STU Bratislava
3. TK Kalinčiakova Bratislava

D i e v č a t á
1. TK Slovan SLSP Bratislava
2. Právnik, tš Trčka&Kurek Bratislava
3. TK Inter Bratislava

zÁPaD
C h l a p c i

1. TK Kúpele Piešťany
2. TC Partizánske
3. TŠ Levice

D i e v č a t á
1. ŠK Blava Jaslovské Bohunice
2. TC Partizánske
3. TK Spartak Komárno

StreD
C h l a p c i

1. TK Kysucké Nové Mesto
2. TK Žilina
3. Lieskovský TC

D i e v č a t á
1. Slávia ŽU Žilina
2. TK Banská Bystrica
3. Lieskovský TC

vÝCHoD
C h l a p c i

1. TK VSE Akademik Košice 
2. 1.TC Humenné
3. TK Spišská Nová Ves

D i e v č a t á
1. TA Prešov
2. TK Mladosť Košice
3. 1. TC Humenné

ŠK Blava Jaslovské Bohunice. Medzi 
chlapcami vynikli hráči TK Kúpele 
Piešťany. V oboch kategóriách si 
postup vybojovali nádeje z Parti-
zánskeho.  V celoslovenskom finále 
sa po prvý raz predstavia chlapci 
TŠ Levice. 

Postupujúcu šesticu z Bratislav-
ského regionálneho kola tvoria hráči 
piatich klubov hlavného mesta. 
V pestrom zložení má dvojnásobné 
zastúpenie Právnik, tš Trčka&-
Kurek, usporiadateľ regionálneho 
kola. V školskom areáli ZŠ Dudova 
v Petržalke sa deti i rodičia vždy 
cítia príjemne. Aj tentoraz pre nich 
tréner klubu Ľubomír Kurek pripra-
vil guláš v kotlíku, ktorý hostitelia 
už tradične ponúkajú na svojich 
akciách.

Celoslovenské finále Detského 
Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou 
SPP bude 2. – 4. októbra opäť v Ná-
rodnom tenisovom centre. Hrať sa 
bude na ôsmich dvorcoch a pôjde 
už o jubilejné piate finále.      (red.)

BratiSlava

BratiSlava StreD

StreD

zÁPaD

zÁPaD
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Do tejto záverečnej fázy sa v 
Tatrách prebojovali po dve víťazné 
družstvá z každého regiónu, vrátene 
Bratislavy. Táto akcia sa už tradične 
koná v tenisovom areáli TK Vy-
soké Tatry v Tatranskej Lomnici 
a priebehom a organizačným za-
bezpečením už dávno získala punc 
výnimočnosti. Nebolo tomu inak 
ani v tejto sezóne. 

Po náročnom prvom hracom 
dni, ktorý rozhodol o štyroch 

družstvách, ktoré si vybojovali 
šancu hrať o medaily, si mohli 
účastníci vypočuť a hlavne pozrieť 
zaujímavú prednášku o vesmíre 
a našej slnečnej sústave. Okrem 
iného sa v nej dozvedeli, že chý-
ry o globálnom otepľovaní sú 
možno len poplašnými správami, 
pretože najnovšie poznatky o sl-
nečnej aktivite nasvedčujú tomu, 
že sa v blízkej budúcnosti dočká-
me ďalšej „malej doby ľadovej“. 

Po prednáške však nasledovalo 
vystúpenie mažoretiek, ktoré v ha-
vajských kostýmoch pánov tempe-
ramentným tancom tak rozohriali, 
že obavy z doby ľadovej boli razom 
v nedohľadne. O dobrú náladu sa 
postarala aj hudobná skupina Jáno-
šík, ktorá v nedeľu večer vyhrávala 
všetkým prítomným. Husle, basa, 
harmonika a aj fujara nemali žiad-
ny problém s ľudovkami, džezom 
či swingom.

Vysoká kvalita majstrovstiev zo 
športovej stránky bola zabezpečená 
zvučnými menami našej tenisovej 
minulosti i súčasnosti – Braňo 
Stankovič, bratia Stankovskí, Bra-
ňo Gálik, František Horváth a iní. 
Veľkosť týchto hráčov tkvie nielen 
v ich tenisovom majstrovstve, z 
ktorého časom stratili len trošku na 
rýchlosti či vytrvalosti, ale hlavne v 
tom, že sú nositeľmi dobrej nálady 
a svojim prístupom k športu a 
dianiu okolo neho sú príkladom 
pre mladých hráčov. Učia ich, že 
tenis nie je len zbieranie bodov 
do rebríčka, ale aj filozofia radosti 
zo života a cesta k nadväzovaniu a 
udržiavaniu priateľstiev.

Všetci prítomní svorne kon-
štatovali, že úroveň jednotlivých 
zápasov je z roka na rok stále vyššia 
– loptičky lietajú nad sieťou oveľa 

razantnejšie, výmeny sa neraz kon-
čia uznanlivým potleskom divákov. 
Tento trend sa prejavil hlavne s 
príchodom hráčov, ktorí len ne-
dávno vstúpili do cechu seniorov. 
Do poslednej chvíle bol otvorený 
výsledok súboja medzi Braňom 
Gálikom z VIVA Šport Hodruša-
Hámre a Marekom Polomom z 
TK Ratufa Levice. Bol to jeden z 
kľúčových zápasov z pohľadu po-
stupu do finále. Hralo sa „na ostrie 
noža“, ale v duchu fair –play. Finá-
lové stretnutie bolo od začiatku v 
rukách neskoršieho víťaza VIVA 
ŠPORT Hodruša-Hámre. Síce tro-
chu prekvapivo, ale plne zaslúžene 
získalo zlato. Ich súperi z Piešťan 
postavili taktiku na sile svojho 
páru vo štvorhre, Hodrušania im 
však tieto plány prekazili a rozhodli 
už po úvodných troch dvojhrách. 
Radosť z titulu neskrývali a už 
teraz sa tešia na jeho obhajobu. 
Bronz získalo domáce družstvo TK 
Vysoké Tatry.

Akcia sa vydarila. Víťazi si od-
niesli cenu - víkendový pobyt 
pre dve osoby v penzióne Tenis-
centrum, ale spolu s ostatnými 
aj dobrý pocit z príjemne strá-
vených troch dní. Poďakovanie 
patrí všetkým - organizátorom, 
rozhodcom i hráčom.

Tituly na majstrovstvách Slovenska družstiev seniorov vybojovali 
v kategórii 35+ muži VIVA ŠPORT Hodruša-Hámre, nad 45 
rokov TC 92 Levoča a nad 60 rokov TC Slávia Univerzita Košice. 
O šampionáte najmladších seniorov do 35 rokov napísal do nášho 
mesačníka Vladimír GERHART, vrchný rozhodca šampionátu, ktorý 
sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách.

S e n i o r i  3 5 + 

1. VIVA ŠPORT Hodruša-Hámre

2. TK HSC Piešťany

3. TK Vysoké Tatry

4. TK Ratufa Levice

5. TK Slovan Slov. sporiteľňa Bratislava

6. TK Slávia Agrofert STU  Bratislava

7. TC Slávia Univerzita Košice

8. TK Dixon Banská Bystrica

S e n i o r i  4 5 + 
1. TC 92 Levoča
2. TJ Elán Veľký Krtíš 
3. TK Return Bratislava
4. TK Slovan SLSP Bratislava

S e n i o r i  6 0 +
1. TC Slávia Univerzita Košice
2. TJ Slávia Právnik Bratislava
3. TK ZZO Čadca
4. TKM Trenčín

Hra na ostrie noža, ale fair
Seniori bojovali o tituly, bavili sa a vypočuli si aj prednášku o vesmíre

Seniori 60+ - zľava Oskár PIŠOFT, Ján SERIŠ  (obaja TJ Slávia Právnik Brati-
slava), Miroslav ONDREJ, Jozef BRNA (obaja Slávia Univerzita Košice), Július 
SPEVÁK, Ján VÁLEK (TJ Slávia Právnik Bratislava)

konečné poradie m Sr družstiev seniorov

Radosť 
víťazného tímu 
v kategórii 35+
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Odpovede na tieto otázky ma 
inšpirovali založiť TENNISFUN 
- detskú tenisovú prípravku do 
12 rokov s jediným cieľom: aby 
mali deti z tenisu radosť, uvádza 
v úvode svojho príspevku Ingrid 
SMUTNÁ. 

Prečo deti tenis nebaví?

Skúste sa vžiť do rozmerov a si-
lovo rýchlostných možností dieťaťa. 
Stojíte na kurte, na ktorého koniec 
ani nevidíte. Malá a rýchla lopta sa 
triafa ťažko. Raketa je často väčšia 
ako treba, ale tréner povedal, že je to 

lepšia páka, tak snáď to ruka vydrží. 
Rodič na lavičke od vás očakáva, že 
tú vysokú sieť vždy prehodíte. Ale 
nie do autu, preboha!

Medzi najhlavnejšie dôvody ne-
záujmu o tenis deti uvádzajú:

1. Tréningy sú nudné, monotón-
ne, demotivujúce

2. Prílišný tlak rodičov s cieľom 
dosahovať výkony už v detskom 
veku

3. Ťažko naplniteľné očakávania 
trénera 

aby deti mali 
 z tenisu radosť 

Pokračovanie na s. 27

Detský tenis vo svete zaznamenáva množstvo 

zmien a čelí viacerým výzvam. Problematika 

starostlivosti o deti, mládež a nové talenty 

je aktuálna téma aj na Slovensku. Prečo deti 

tenis nebaví? Aký je trend?  Čo je podstata 

tenisovej prípravky? Aký by mal byť cieľ tenisovej 

prípravky? 

Deti z prípravky Slovana TennisFun
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V TennisFun sme všetko prispô-
sobili deťom. Veľkosť kurtu, vhodnú 
veľkosť rakety, správne tréningové 
lopty, minitenisové siete, množstvo 
tréningových pomôcok a ich zmys-
luplné využívanie. 

Tréningy sú veľmi pestré, hrou 
si deti osvojujú základy úderov s 
cieľom, aby si čo najskôr mohli 
zahrať cez minisieť - aspoň pár 
výmen. Všetko je v pohybe a vždy, 
keď je to možné, pripomína herné 
situácie. Pochvala a povzbudenie je 
najväčšou odmenou. 

Ťažiskový formát tréningovej 
hodiny je skupinový tréning. Zá-
klady tenisu si deti osvojujú hlavne 
hravou formou, cvičenia na rozvoj 
koordinačných schopností sú sú-
časťou každého tréningu. Čisto in-
dividuálne hodiny neodporúčame 
pre deti do 8 rokov. Vlastne vždy 
ide o mix tréningových programov, 
ktoré musia vhodne dopĺňať ostatné 
športové aktivity dieťaťa.

aký je trend? 

Dieťa nie je dospelý človek (hovo-
rí Richard Schönborn). Potrebné je 
rešpektovať fyzický a duševný stav 
detí. Nie z každého dieťaťa môže 
byť špičkový hráč. Ale každé dieťa 

môže tréner doviesť k jeho osobnej 
výkonostnej hranici. 

Súčasný trend je byť víťazom 
turnaja do 9 rokov. Deti do tohto 
veku často denne hrávajú, výlučne 
individuálne, vo vysokom tempe a s 
vysokou intenzitou. Detský organiz-
mus nie je stavaný na takúto záťaž. 
Hrozia úrazy a pretrénovanie. 
Väčšina takýchto hráčov 
končí v puberte pre 
nezáujem o tenis s 
poddimenzovaným 
všeobecným pohy-
bovým rozvojom.

Pre nás nie je pri-
oritou kvantita a 
trofej z HTO. Našim 
cieľom je byť porad-
com rodičov detí, aby 
bol - vzhľadom na vek dieťaťa 
- pomer všeobecnej a špeciálnej 
prípravy vyvážený a optimálny. Nie 
sme zástancami skorej špecializácie. 
Preto sú naše tréningy kombino-
vané s vhodnými pohybovými 
hrami, cvičeniami na rozvoj koor-
dinačných schopností, rýchlosti. 
Pre deti, ktoré nemajú dostatočný 
počet iných športových aktívít 
mimo tenisu, sme zriadili špeciálny 
program. Ten vypĺňa túto medzeru 
a je určený pre všetky vekové kate-
górie prípravky.

Čo je podstatou  
prípravky tennisFun?

Hlavnou myšlienkou je zapáliť 
deti pre šport, prebudiť v nich záu-
jem o tenis ako hru. Ukázať im, že 
tenis nie je iba statické odpaľovanie 
plného koša forhendov a bekhen-
dov. Je to hra, ktorá sa hrá, je plná 
emócií a zvratov. 

Podstatu nevidíme v nadrilova-
nom forhende, bekhende a ostaných 
úderoch, ale v ich používaní počas 

hry tak, aby dosiahli bod. Preto 
všetky deti hneď, ako je to možné, 
začínajú hrať minitenis. Každý 
nový naučený úder hneď používajú. 
Nič sa nevyrovná nadšeniu, ktoré 
zavládne v detskej tvári pri prvej 
vydarenej výmene. A pocitu, že si 
môže zahrať tenis cez sieť s iným 

dieťaťom. Každou výmenou im 
narastá sebavedomie. Ne-

hovoriac o tom, že takto 
nepriamo rozvýjame 
v deťoch aj taktické 
myslenie. Hnacím 
motorom sa stáva 
pocit úspechu a pre-
konávanie vlastných 

možností.

Čo je našim cieľom?

Náš projekt, ktorého filo-
zofia je založená na dlhoročných 
skúsenostiach a vedeckých po-
znatkoch Richarda Schönborna, 
prijal TK Slovan ako svoj nosný 
projekt tenisovej prípravky. Prečo 
sa klub s 86-ročnou tradíciou takto 
rozhodol? Bez širokej detskej zá-
kladne nemôžu byť žiaci, bez žiakov 
dorastenci... Hlavným cieľom je 
vychovať čo najširšiu základňu detí, 
12-ročných tenistov, ktorých tenis 
baví, ktorí ho hrajú radi, a nie iba 
preto, lebo to rodičia chcú.

Absolvent tenisovej prípravky by 
mal byť schopný hrať všetky údery 
s rôznymi rotáciami a vedieť ich 
použiť v zápasových podmienkach. 
Má mať rozvinuté taktické myslenie 
a nielen bezhlavé silové odpaľovanie 
lopty zo základnej čiary na hráča. 

aj tenis môže byť  
kolektívnym športom

Tenis je, samozrejme, vysoko in-
dividuálny šport. V TennisFun sme 
presvedčení, že toto nemôže platiť 

v detskom veku. Robíme všetko pre 
to, aby sa dieťa na kurte necítilo 
samo. Potrebuje byť súčasťou skupi-
ny, aby bolo schopné sa porovnávať 
a hodnotiť svoj výkon. 

Malé deti (4 - 6 rokov), aj starší 
začiatočníci, začínajú v skupinkách 
4 hráčov. S výkonnostným rastom 
sa ich program upravuje. Víkendy 

sú určené na pohybové a športové 
hry. Na kurte je viac ako 10 detí, 
tenisovú raketu v zásade nepotrebu-
jú, pretože na programe sú súťaže, 
štafety, prekážkové dráhy. Letné 
prázdniny sú veľkou príležitosťou 
pre nové tenisové kamarátstva 
a zážitky. Prvý ročník letných 
tenisových táborov TennisFun, 
organizovaných na kurtoch TK 
Slovan, úplne potlačil individuálny 
charakter tenisu a naši prípravkári 
sú jedna rodina. 

keď nie tenis, 
 tak iný šport

Myslím si, že bez zmeny prístupu 
v trénovaní detí, ostane pre nich 
tenis nudný. Budú skúšať iné športy. 
Zábavnejšie, ktoré im prinesú viac 
radosti a potešenia. Alebo - v hor-
šom prípade - skončia pri počítači. 

aby deti mali z tenisu radosť 
Dokončenie zo s. 22

TennisFun vznikol v apríli 

2009. Je oficiálnou prí-

pravkou TK Slovan Bra-

tislava. Aktívne spolu-

pracujeme s uznávaným 

tenisovým trénerom Ri-

chardom Schönbornom, 

športovým psychológom 

Tomášom Gurským, Slo-

venským olympijským 

výborom.
www.tennisfun.sk 

Richard SCHÖNBORN a Ingrid SMUTNÁ
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Tenistka Slávie ŽU Žilina 
Adriana ŠENKÁROVÁ do-
siahla výborné výsledky 
na česko -slovenskom 
okruhu turnajov detí do 
deväť rokov. Podarilo sa 
jej zvíťaziť v Zlíne, finá-
lovú účasť si pripísala 
na ďalších piatich tur-
najoch a dva razy bola 
tretia. V konečnej bilancii 
obsadila prvé miesto v ta-
buľke, čo jej zabezpečilo 
postup na turnaj majste-
riek, na ktorom štartuje 
10 najlepších hráčok z 
ČR a SR. Adriana vyhrala 
skupinu bez straty setu 
a vo finále po veľkom 
boji podľahla Češke Lucii 
Kankovej, víťazke celo-
svetového finále turnaja 
Kids Cup.     (r)

Tenisový turnaj Thailand Open v Bangkoku sa musí zaobísť bez pôvodne 
najvyššie nasadeného Španiela Rafaela Nadala, ktorý svoje rozhodnutie 
zdôvodnil nedoliečeným zranením z US Open. Španielsky tenista dal na 
radu svojho lekára, ktorý mu miesto štartu na turnaji hranom na prelome 
septembra a októbra odporučil doliečiť si zranenie brušného svalstva. 

Nadal v semifinále US Open nestačil na neskoršieho víťaza turnaja 
Argentínčana Juana Martina del Potra, ktorému podľahol hladko v troch 
setoch. Rafa zrušil aj plánovanú predturnajovú dovolenku na ostrove Krabi 
v Thajsku. Zranenie prinútilo súčasnú svetovú dvojku vynechať aj semifinále 
Davisovho pohára, v ktorom Španieli zdolali Izrael 4:1.

Dvadsaťtriročného tenistu v aktuálnej sezóne prenasledujú zranenia. 
Zdravotné problémy zabránili Nadalovi v obhajobe titulu vo Wimbledone, 
keďže celý jún a júl laboroval pre bolesti kolena.

Nadal 
znovu 
chýba
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Bývalá svetová jednotka Justine Heninová je 
v budúcom roku pripravená na návrat do sú-
ťažného tenisu. Nasleduje tak svoju krajanku, 
tenisovú mamičku Kim Clijstersovú, ktorá po 
návrate dokázala triumfovať na US Open.

Heninová oznámila ukončenie kariéry pred 
vyše rokom, ale 27-ročná Belgičanka cíti dobrú 
fyzickú kondíciu na to, aby zaútočila na ôsmy 
grandslamový titul v kariére. V budúcom roku 
plánuje najskôr účasť na dvoch exhibičných 
turnajoch v Charleroi a Dubaji, ktoré budú 
pre Heninovú súťažnou generálkou.

Ešte nedávno Justin odmietala odpovedať 
na otázku o prípadnom návrate na dvorce. 
V rámci tlačovej konferencie, na ktorej sa 
zúčastnila ako ambasádorka UNICEF, ešte 
nereagovala jednoznačne. 

Minulý rok v máji šokovala tenisový svet 
rozhodnutím ukončiť kariéru. Skončila na 
vrchole rebríčka WTA. Ako dôvod uviedla 
fyzickú aj psychickú vyčerpanosť. Otázka jej 

návratu sa vynorila po tom, ako začala tréno-
vať a zahrala si aj zopár exhibičných zápasov. 
Médiá začali špekulovať o jej budúcnosti po 
návrate Kim Clijstersovej. Tá sa vrátila na 
svetový okruh ako vietor. Heninová sa mo-
mentálne venuje charitatívnej činnosti. Ako 
ambasádorka organizácie UNICEF pomáha 
pri očkovaní matiek a detí proti tetanu. 

Keď sa jej novinári opýtali na úspechy 
krajaniek Clijstersovej a Wickmayerovej na 
US Open, odpovedala: „Pre belgický tenis je 
to výborné. Ale pochopte ma, že som tu dnes 
ako ambasádorka.“ V posledných mesiacoch 
Heninová cestovala do Konga, Kambodže a 
Dánska, aby sa viac naučila o očkovaní detí a 
ako to zlepšuje ich životné podmienky. UNI-
CEF využil jej popularitu na svetový boj proti 
tetanu. „Po skončení kariéry som objavila v 
mojom živote mnoho vecí. Žila som v akejsi 
bubline, a po jej opustení som si začala klásť 
mnoho otázok.“ 

Heninová sa rozhodla:  
vráti sa na turnaje

Minářov prípad už podľa prezidenta Českej 
tenisovej asociácie Iva Kaderku preveruje aj 
Medzinárodná tenisová federácia (ITF). Tenista 
sa bráni a tvrdí, že dopoval nevedome. „Nikdy 
som vedome neužil žiadne substancie,“ vy-
hlásil 25-ročný tenista. Aj preto som odmietol 
obvinenia v reakcii, ktorá išla k ITF,“ dodal 
hráč, ktorý pre zranenie vynechal US Open. 
V súvislosti s Minářovou kauzou priniesol 
portál idnes.cz zoznam českých dopingových 
prípadov v tenise. 

Máj 1995 – na Roland Garros našli vo vzor-

kách Karla Nováčka a bývalej svetovej jednotky 
Švéda Matsa Wilandera stopy kokaínu. Dostali 
trojmesačný trest, ktorý vošiel v platnosť až v 
máji 1997.

December 1998 – odobratím bodov a prémií 
potrestali Petra Kordu, pozitívne testovaného 
na nandrolon počas Wimbledonu. Korda, ktorý 
ukončil kariéru, dostal symbolický zákaz štartu 
na jeden rok.

Marec 2003 - Bohdan Ulihrach dostal 
najprv dvojročný trest za pozitívny test na 
nandrolon. Ten mu však zrušili, lebo zakázanú 
látku obsahovali podporné preparáty podávané 
hráčom oficiálnymi fyzioterapeutmi ATP.

August 2009 – počas júlového stretnutia 
DC s Argentínou odovzdal pozitívnu vzorku 
Ivo Minář. Údajne doplatil na užívanie lieku, 
ktorý chýbal na zozname povolených medi-
kamentov ITF a obsahoval derivát substancie 
pseudoefedrínu. 

Minář mal pozitívny 
dopingový test

Českému tenistovi Ivovi Minářovi (25 
r.), 66. hráčovi sveta, odhalili dopingové 
testy užívanie nepovolenej substancie 
pseudoefedrínu. Stalo sa tak počas 
víťazného júlového zápasu Davisovho 
pohára Čechov s Argentínou. 

Pre japonskú tenistku Ai Sugijamovú, ktorá vo 
štvorhre nastupuje po boku Slovenky Daniely Han-
tuchovej, bude táto sezóna zrejme jej poslednou.

Tridsaťštyriročná hráčka, ktorá v singlovom 
rebríčku WTA figurovala najvyššie na 8. mieste, 
uviedla, že s kariérou sa rozlúči po októbrovom 
turnaji Pan Pacific Open v Tokiu. „Každý rok som 
si dokázala predstaviť pokračovanie. Teraz si však 
musím pripustiť, že na budúcu sezónu už nebudem 
súťažiť,“ povedala Sugijamová. „Vedela som, že som 
fit a dokážem podávať dobré výkony, avšak už nie 
počas celej sezóny. A preto prišiel čas odstúpiť.“

Sugijamová vyhrala šesť turnajov WTA vo 
dvojhre a 38 vo štvorhre. Roku 2000 bola deblo-
vou svetovou jednotkou. Dokázala získať titul na 
všetkých grandslamových podujatiach štvorhry 
okrem Australian Open, kde v tomto roku spolu s 
Hantuchovou prehrali vo finále. Na US Open štar-
tovala už na svojom 63. grandslamovom turnaji, 
62. v sérii, čo je najviac v histórii. 

Japonka patrí medzi populárne hráčky, raz ju 
spoločne s Danielou vyhlásili za najobľúbenejší pár 
na svete. Na turnaje cestovala v spoločnosti svojej 
mamy Fusako, ktorá je jej trénerkou. 

Japonka sugijamová 
chystá rozlúčku

Justine HENINOVÁ

Ai SUGIJAMOVÁ

Ivo MINÁŘ
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Na rozlúčku s Ivanom Lichnerom prišiel 14. septembra 
do bratislavského krematória aj wimbledonský šampión Jan 
Kodeš, ktorého ako tréner sprevádzal pri jeho najväčších 
úspechoch, i jeho sestra Vlasta Vopičková. Rozlúčkovú reč 
za blízkych priateľov mal Ján Ležovič, najstarší člen Siene 
slávy slovenského tenisu. Za tenisovú rodinu sa s Ivanom 
Lichnerom rozlúčil Tibor Macko, prezident Slovenského 
tenisového zväzu. 

„Počul som prirovnanie, že životom prechádzame ako 
štafetoví bežci. Neviem, od koho si preberal štafetový kolík 
ty. Iste to boli ľudia, ktorí si zaslúžia naše uznanie a úctu. 
Čo však s určitosťou viem je, že ty si svoj úsek zvládol vo 
veľkom štýle. Odovzdal si nám štafetový kolík slovenského 
tenisu na výbornej pozícii. Viem, mával si radosť z každého 
úspechu, vedel si povzbudiť. Verím, že prídu i ďalšie úspechy 
a každý z nich bude aj tvojím dielom. Tak to pri štafetách 
chodí,“ uviedol Tibor Macko v závere svojej rozlúčkovej 
reči. Na snímke Ivan Lichner pred rokom, keď dokončil 
slovanistickú tenisovú kroniku.

Pred menami osobností, ktoré sa 
nachádzajú v Sieni slávy Slovenského 
tenisového zväzu, pribudol,  žiaľ, 
ďalší krížik. Pred menom Dr. 
Ing. Ivan Lichner. Jeho život 
vyhasol po operácii zhubného 
nádora na mozgu a následného 
zápalu pľúc 8. septembra vo 
veku 81 rokov.

Aj pre tenisovú rodinu je to 
veľká strata!

Ivan Lichner bol totiž nielen  
aktívnym hráčom tenisu (sú-
ťažne hral najmä za bratislavský 
Slovan), ale i trénerom (roky 
pôsobil aj v Rakúsku), ale najmä dlho-
ročným významným funkcionárom na 
slovenskej i federálnej úrovni, ktorého si 
vážili aj v zahraničí. 

A ako keby toho nebolo dosť, bol 

aj mimoriadne aktívnym publicistom 
a dlhoročným spolupracovníkom nášho 

mesačníka. Obdivovali sme 
jeho usilovnosť, dochvíľnosť, 
presnosť, snahu stále priná-
šať niečo nové, zaujímavé 
a vysoko sme si cenili aj jeho 
takmer neuveriteľnú vytr-
valosť. Vďaka nej sa zrodili 
cenné tenisové encyklopédie, 
dôsledne mapujúce dianie 
v tenisovom svete i u nás, 
ročenky, v ktorých sa odrážal 
život na slovenských dvor-

coch i úspechy našich tenistov 
doma a v zahraničí.

Treba ešte niečo dodať? Už vari len 
toto:

Ivan, budeš nielen nám veľmi chýbať!
ČeSŤ tvojej Pamiatke!

Za ivanom lichnerom

Prezidentom Svetovej lekárskej 
tenisovej spoločnosti (WMTS) na 
funkčné obdobie 2009 – 2010 sa 
stal Dr. Miroslav Ondrej, ktorý 
nám poslal správu o nedávnych 
majstrovstvách sveta tenistov 
– lekárov v Helsinkách.

Medzi 320 účastníkmi bolo 16 
slovenských lekárov, ktorí boli 
mimoriadne úspešní: získali 14 
medailí, z nich 5 zlatých. V súťaži 
krajín Slovensko v semifinále pod-
ľahlo neskoršiemu víťazovi Talian-
sku 0:2. V Helsinkách mali Slováci 
aj iné, ako len športové poslanie. 
Sledovali aj organizáciu turnaja, 
lebo o rok sa šampionát po prvý 
raz uskutoční u nás. Jeho dejiskom 
bude 28. augusta – 3. septembra 
2010 Banská Bystrica. „Táto infor-

mácia je súčasne pozvánkou pre 
lekárov – tenistov na šampionát,“ 
píše dr. Ondrej a upozorňuje už 
na internetovú stránku www.wmt-
stennis.org, ktorá prináša aktuality 
o pripravovanom podujatí.

Legendárny tenista Jack Kra-
mer zomrel 12. septembra vo 
veku 88 rokov na následky ra-
koviny, ktorú mu diagnostikovali 
v júli.

Kramer bol trojnásobným 
grandslamovým šampiónom 
v dvojhre. Vyhral vo Wimbledo-
ne roku 1947 a na majstrovstvách 
USA v rokoch 1946 a 1947. Na 
konci štyridsiatych rokov bol 
svetovou jednotkou. Neskôr stál 
pri zrode Asociácie tenisových 
profesionálov (ATP). Od sedem-
desiatych rokov, spolu so svojou 
rodinou, organizoval turnaj v 
Los Angeles. Roky vlastnil viac 
ako 100 dostihových koní.

Kramerov syn Bob uviedol, že 
jeho otec aj v posledných dňoch 
života sledoval zápasy US Open. 
„Bol obdivovateľom Federera, 
ktorý hral jednoručný bekhend 
ako on. Predtým bol Sampraso-
vým fanúšikom a vždy si myslel, 
že Safin bol jedným z hráčov, 
ktorý nebol docenený. Na sním-
ke Jack Kramer v roku 2003.

Zomrel  
Jack Kramer

lekári pripravujú Ms u nás

Slovenskí účastníci v Helsinkách
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Po tradičných majstrovstvách 
Slovenska v Rajeckých Tepliciach, 
ktoré Slovenská asociácia novinárov 
- tenistov usporiadala v máji t.r. 
v spolupráci s  B&D Agency, ukončil 
novinársky tím svoj turnajový rok 
účasťou na majstrovstvách sveta 
v bulharskej Varne. Prvý septembro-
vý týždeň sa tam zišlo vyše 90 hráčov 
zo 17 krajín, tituly sa udeľovali v 5 
mužských a 3 ženských vekových 
kategóriách, vo štvorhrách i mixe. 
Hospodárska kríza sa podpísala 
na relatívne slabšej účasti: tradične 

silné výpravy Talianska, Nemecka, 
Holandska i ďalších krajín prišli na 
šampionát v menšom počte. 

Slovenský tím však prišiel v plnej 
sile a v súťaži krajín obsadil druhé 
miesto, hneď za ruským, ktorý sa 
prezentoval v rekordnom počte 20 
hráčov. Z 12 Slovákov sa na stupeň 
víťazov dostalo 5 hráčov, z toho traja 
svoje kategórie vyhrali: Suverénne 
si počínal Košičan Tomáš Bálint, 
ktorý dominoval v Open kategórii, 
kategóriu 65+ vyhral kapitán tímu 
Ladislav Kubiš, v seniorskej ženskej 

kategórii nemala konkurenciu Nóra 
Adamcová. Svoje finálové zápasy 
okrem toho prehrali Olga Kmeťo-
vá-Stajková a Štefan Varchulík. 
Najväčšie sklamanie sme zažili hneď 
v prvý deň turnaja, keď riaditeľ tur-
naja skrečoval zápas Milana Skonca, 
nášho mnohonásobného svetového 
šampióna v kategórii 45+.  Nejasne 
definovaný order of play spôsobil, že 
Milan prišiel na zápas 20 minút po 
súperovi...     

Toto však bola snáď jediná chy-

bička turnaja, počas ktorého mali 
účastníci možnosť navštíviť viacero 
zaujímavých kultúrnych pamiatok 
Bulharska, vrátane vládnej reziden-
cie Euxinograd a „kláštora v skale“ 
v Aladži. Silný záverečný zážitok 
pripravila účastníkom i letecká spo-
ločnosť Sky Europe. Tá ich síce pre-
pravila tam, ale o návrat sa už každý 
musel postarať sám štýlom „ukáž, čo 
vieš!“ Dobrou správou je, že nakoniec 
sa domov dostali všetci...

-lk-

Naši novinári druhí na MS 

Slovenská novinárska výprava vo Varne

Kapitán tímu Ladislav KUBIŠ (vľavo) preberá trofej

Pre slovenskú jednotku Dominiku 
Cibulkovú sa druhá polovica tohto-
ročnej sezóny nevyvíja dobre. Po sen-
začnom semifinále na Roland Garros 
20-ročná fedcupová reprezentantka 
uhrala ešte výborné osemfinále na 
tráve vo Wimbledone a štvrťfinále na 
antuke vo švédskom Bastade. Potom 
však prišla neúspešná americká séria 
(5 zápasov – 4 prehry na 4 turnajoch), 
ktorá vyvrcholila zranením a neúčas-
ťou v New Havene a následne aj na 
US Open.

Verdikt lekárov? Únavová zlomenina 
rebra. „Tento rok je pre mňa chorľavý 
a týmto sa to celé dovŕšilo. Hoci sa 
mi na zámorskej šnúre pred US Open 
príliš nedarilo, vo Flushing Meadows 
som chcela zabojovať o čo najlepší 
výsledok. Pevne verím, že v prípade 
úspešnej rekonvalescencie stihnem 
aspoň záver sezóny. No nechcem nič 
uponáhľať,“ uviedla Dominika po 
návrate zo zámoria.

K zdravotnému stavu Cibulkovej 
sa pre TASR vyjadril jej ošetrujúci 
lekár Vladimír Lupták: Dominika sa 

podrobila vyšetreniam na inštitúte 
zobrazovacej diagnostiky v Petržalke, 
ktoré ukázali, že má únavovú zlome-
ninu ôsmeho rebra s krvácaním do 
medzirebrových svalov. Štandardná 
doba hojenia je šesť týždňov, no my sa 
budeme snažiť liečbu urýchliť tým, že 
na miesto zlomeniny aplikujeme hojace 
faktory. Tie sme získali z Dominikinej 
malej vzorky krvi. Netrúfam si predpo-
vedať, či Dominika v tomto roku ešte 
bude môcť absolvovať nejaký turnaj, 
múdrejší budeme o dva-tri týždne.“

Dominika vypla z tenisu, ale chodila 
v minulých dňoch do fitnescentra, 
dožičila si pár dní dovolenky, prišla 
povzbudiť našich hráčov na Davisov 
pohár. V prvom rade sa venovala 
doliečeniu nepríjemného zranenia. Po 
poslednej injekcii sa chystala zobrať do 
ruky raketu a pozvoľna sa otestovať. 
Vyjadrila sa, že ak by liečba napredova-
la, ešte by rada stihla októbrový turnaj 
v Moskve. Pravda, prvoradé je zdravie, 
zranenie musí doliečiť, aby sa mohla 
pokojne pripraviť na nasledujúcu se-
zónu.       (red.)

stihne ešte 
záver sezóny?
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