
e  bronzové  Slovenky
ranislav SEKÁČ (fotografie) o MS juniorských tímov

v tomto roku zdolala Kremenovú. 
Proti nej stála na kurte aj teraz. 
Prvý set netrval ani dvadsať minút, 
Chantal hrala excelentne. No druhý 
set sa skončil presne naopak. A tak 
sa rozhodovalo v treťom dejstve. 
Hoci nepriaznivý stav 2:5 neveštil 
nič dobré, Škamlová dotiahla na 5:5. 

Potom ale dostala kŕče do ruky aj 
do nohy a bola ošetrovaná. Zaslúži 
si pochvalu za húževnatosť, pretože 
mnohé by to už vzdali, no ona tento 
zápas so sebazaprením dohrala do 
zdarného konca. Čepelová už tiež 
v tejto sezóne porazila bieloruskú 
„jednotku“ Sasnovičovú, ale v Me-

xiku sa jej spočiatku až tak nedarilo 
a po trojhodinovom boji jej podľah-
la. Opäť rozhodovala štvorhra. Tá je 
našou silnou stránkou, dievčatá si to 
uvedomujú a veria si v nej. Čepelová 
s Juhászovou oba vyrovnané sety 
vyhrali.

Naše majsterky 
Európy nezaváhali

O prvenstvo v skupine sa o deň 
neskôr stretli s Kanadou, ktorá 
v Severoamerickej zóne vyradila 
silné USA. Čierna Kanaďanka 
Abandová hrala dve predchádza-
júce dvojhry veľmi dobre, a tak 
Juhászová nastupovala s rešpektom. 
Toho sa však veľmi rýchlo zbavila, 
pretože Vivien zahrala ako z parte-
su. Ani na moment nedala súperke 
šancu na pomyslenie, že v tomto 
stretnutí môže uspieť. Doslova ju 
zmietla z dvorca. Jana Čepelová 
sa potom snažila prelomiť svoju 
neúspešnú sériu, zabojovala, ale 
záver vyrovnaného prvého setu 
jej nevyšiel. Túto sezónu má veľmi 
vydarenú, povyhrávala množstvo 
kvalitných zápasov, dostala sa do 
prvej svetovej dvadsiatky do 18 
rokov, a tak má právo aj na únavu, 
ktorá sa tu trošku prejavila. Do 
tretice teda rozhodovala štvorhra 
a v nej majsterky Európy z Moskvy 
Škamlová s Juhászovou predviedli 
takmer exhibičný výkon. Bol dôvod 
na radosť, pretože nás čakal deň 
voľna a až potom boje o prvé až 
štvrté miesto.

Nemecký pár 
bol nad sily našich

Systém play off ponúkol stret-
nutie Junior Fed Cupu o konečné 
umiestnenie medzi Nemeckom 
a Slovenskom. Vivien Juhászová 
mala formu, ale Wagnerová bola 
ako utrhnutá z reťaze a márne sme 
po celý zápas očakávali, kedy jej to 
prestane „padať“. Neprestalo. Ale 
všetky tri dievčatá sa v súťaži druž-
stiev dopĺňali, a tak to bolo i teraz. 

Potrebný bol bod Čepelovej. S Nem-
kou Beckovou sa stretli v tomto 
roku už po štvrtý raz. Janka zabrala 
a očakávaný ťažký zápas po troch 
hodinách vyhrala. Do štvorhry na-
stúpila dovtedy chorá Friedsamová, 
opora nemeckého družstva a spolu 
s Wagnerovou utvorili veľmi silnú 
dvojicu. Hoci náš pár húževnato 
odolával neustálemu tlaku súperiek, 
do fi nále sme nepostúpili. 

Čepelovej sa vrátila 
forma v pravý čas

Nebolo však času na smútok, 
bolo treba nabrať energiu na záver 
– v snahe získať bronz. Hoci diev-
čence boli trošku skeptické, lebo 
poznali svoje súperky – húževnaté 
Japonky s veľkým športovým srd-
com a dobrou kondíciou. 

Juhászová po nevydarenom za-
čiatku pridala a bola z toho dráma. 
Vivien viedla 4:1 a 5:3 v treťom 
sete, ale tešila sa napokon Oza-
kiová. Čepelová ale svojej súperke 
radosť nedopriala. Janke sa vrátila 
forma v pravý čas, oplatila Oma-
eovej trpkú prehru z Wimbledo-
nu. Na rozhodujúcu štvorhru už 
bola správna bojová atmosféra aj 
v hľadisku. Naše dievčatá si získali 
priazeň domáceho publika, ktoré si 
v priebehu šampionátu zvyklo na 
mohutné povzbudzovanie. A tak 
sa ozývalo známe: Slovensko, Slo-
vensko! a Teraz to príde a podobne. 
Mimochodom, naše juniorky bolo 
po celý týždeň dobre počuť, pokriky 
a rapkáče obdivovali aj konkurenti. 
Povzbudiť prišli aj Česi, ktorí tiež 
získali bronzové medaily a priali to 
aj nám. V poslednom sete podávala 
Čepelová za stavu 1:3 a 30:40 a tu sa 
zdala situácia zlomová. Keď naše 
túto hru vyhrali, bolo všetko až do 
konca vyrovnané. Športové šťastie 
bolo napokon na našej strane a na 
stupni víťazov stáli Slovenky. Bolo 
to pekné ukončenie súťaží družstiev 
a úspech tohto silného tímu našich 
mladých reprezentantiek.

Bronzový tím dievčat – zľava: Chantal ŠKAMLOVÁ, Jana ČEPELOVÁ, Vivien 
JUHÁSZOVÁ, kapitán Rastislav NAKLÁDAL

Chantal ŠKAMLOVÁ v akcii Kapitáni – v popredí Branislav SEKÁČ Pod sombrerami slovenské trio chlapcov

1313  



JUNIORSKÝ DAVIS CUP
C h l a p c i  d o  1 6  r o k o v

29. 9. – 4. 10. 2009
San Luis Potosi, Mexiko

SKUPINA A: Francúzsko – SLOVENSKO 

2:1 (Lescure – Farkaš 63, 63, Commin 

– Vittek 16, 67(6), Commin, Lescure 

– Vittek, Farkaš 63, 64), Kórea – SLO-

VENSKO 3:0 (Nam Ji Sung – Farkaš 63, 

61, Jeong Suk Young – Vittek 76(2), 61, 

Kim Jae Hwan, Nam Ji Sung – Farkaš, 

Čelovský 60, 61), SLOVENSKO – Bolívia 

2:1 (Farkaš - Arias 63, 64, Vittek - Dellien 

76(2), 36, 6-8, Farkaš, Vittek – Arias, 

Zegarra 61, 62).

SKUPINA O 9. – 12. MIESTO: SLO-

VENSKO – Uzbekistan 2:1 (Farkaš 

– Saitmukhamedov 64, 64, Vittek 

– Šipilov 36, 26, Farkaš, Vittek – Jala-

lov, Šipilov 62, 42 skr.), O 9. MIESTO: 
Poľsko - SLOVENSKO 2:1 (Romanowicz 

- Čelovský 62, 63, Smola - Farkaš 36, 64, 

36, Farkaš, Vittek – Romanowicz, Smola 

75, 46, 67(5)).

JUNIORSKÝ FED CUP
D i e v č a t á  d o  1 6  r o k o v

29. 9. – 4. 10. 2009
San Luis Potosi, Mexiko

SKUPINA D: SLOVENSKO – Austrália 2:1 

(Juhászová – Polaková 64, 67(6), 63, Če-

pelová – Rajičičová 26, 26, Juhászová, 

Škamlová – Nancarrowová, Rajičičová 

26, 63, 63), SLOVENSKO – Bielorusko 

2:1 (Škamlová – Kremenová 61, 16, 86, 

Čepelová – Sasnovičová 36, 64, 8-10, 

Čepelová, Juhászová – Sasnovičová, 

Larenauová 64, 76(0)), Kanada – SLO-

VENSKO 2:1 (Abandaová – Juhászová 

16, 06, Bouchardová – Čepelová 64, 62, 

Bouchardová, Abandaová – Škamlová, 

Juhászová 63, 63).

SKUPINA O 1. – 4. MIESTO: Nemecko 

– SLOVENSKO 2:1 (Wagnerová – Ju-

hászová 63, 64, Becková – Čepelová 

57, 63, 26, Friedsamová, Wagnerová 

– Škamlová, Juhászová 62, 67(5), 63), 

O 3. MIESTO: SLOVENSKO – Japonsko 

2:1 (Juhászová – Ozakiová 16, 63, 57, 

Čepelová – Omaeová 64, 64, Čepelová, 

Škamlová – Mutagučiová, Omaeová 

36, 62, 8-6).

Vittek na úvod 
príjemne prekvapil

Vo svojom prvom zápase odolá-
vali majstrom Európy Francúzom. 
Viktor Farkaš podal solídny výkon, 
ale jeho súper Lescure mal dianie 
na dvorci pod kontrolou a zabez-
pečil svojmu tímu vedenie. Potom 
príjemne prekvapil Filip Vittek. 
V tejto kategórii uznávaného, ak-
tívne hrajúceho Commina zdolal 
v dvoch setoch a prvý nasadený tím 
musel siahnuť až na dno svojich síl. 
Hoci naši prehrali, dali o sebe ve-

dieť a získali si rešpekt u budúcich 
súperov. 

V druhom stretnutí takýto výkon 
nezopakovali, podľahli Kórejča-
nom pomerne ľahko, iba Vittek 
odohral jeden vyrovnaný set. Toto 
stretnutie bolo ale jediné z piatich, 
ktoré našim chlapcom nevyšlo. 
Všetko si vynahradili v tretí hrací 
deň. Uspeli vo svojom dueli proti 
rovesníkom z Bolívie, víťazom 
juhoamerickej zóny, keď Viktor 
Farkaš v úvodnej dvojhre zdolal 
Ariasa. Potom Filip Vittek podľahol 

veľmi tesne Dellienovi, ale napokon 
vo štvorhre obaja s prehľadom vy-
bodovali dvojicu Arias – Zegarra. 
Skončili teda v skupine tretí, čo ich 
posunulo do boja o deviatu až dva-
nástu priečku. Toto umiestnenie 
im však nedoprialo jednodňovú 
prestávku, a tak ich mohli prísť 
povzbudzovať dievčatá proti ví-
ťazom ázijsko-oceánskej zóny 
– Uzbekistanu. Farkaš si poradil s 
dvojkou Saitmuchamedovom a Vit-
tek nestačil na jednotku Šipilova. 
Dobre ho však potrápil, pretože 
Shipilov v druhom sete štvorhry 
pre nevoľnosť vzdal. To znamenalo, 
že o defi nitívne umiestnenie naši 
nastúpili proti Poliakom. 

Dávid Čelovský si zahral pro-
ti Romanowiczovi, ale na bod 
to nestačilo. Potom ale Viktor 

Farkaš podal vynikajúci výkon 
a v kvalitnom juniorskom zápase 
porazil Smolu. Ten už má za sebou 
niekoľko úspechov, a tak to bol pre 
Viktora cenný skalp.

Smoliarsky záver

Štvorhra bola viac ako vyrovna-
ná, pretože v rozhodujúcom sete 
za stavu 5:5 v tajbrejku dal Smola 
zjavnú dvojchybu. Rozhodca ju 
však nezaregistroval a Farkaš na-
miesto aby podával na svoj mečbal, 
bol o bod v nevýhode. Naši prehrali 
výmenu a smoliarsky aj celý zápas. 
Celkove skončili na desiatom mies-
te a ich vystúpenie možno hodnotiť 
kladne. Škoda, že nám v Mexiku 
chýbali Horanský a Partl, ktorí 
postup na MS vybojovali. 

Rastislav NAKLÁDAL

Austrália Austrália 
vyhrala, vyhrala, 
naši naši 
desiatidesiati

K O N E Č N É  P O R A D I E
DAVIS CUP JUNIOROV FED CUP JUNIORIEK

1. Austrália 1. Rusko

2. Veľká Británia 2. Nemecko

3. Česká republika 3. SLOVENSKO
4. Francúzsko 4. Japonsko

5. USA 5. Kanada

6. Kórea 6. Chorvátsko

7. Argentína 7. Ukrajina

8. Mexiko 8. Čína

9. Poľsko 9. Indonézia

10. SLOVENSKO 10. Tunisko

11. India 11. Peru

12. Uzbekistan 12. Austrália

13. Španielsko 13. Argentína

14. Bolívia 14. Mexiko

15. Čile 15. Bielorusko

16. Maroko 16. Egypt

Chlapci Slovenska obsadili na MS juniorov do 16 rokov v Mexiku 
desiate miesto. V skupine prehrali s Francúzskom a Kóreou 
a zvíťazili nad Bolíviou. V stretnutiach o konečné umiestnenie 
zdolali Uzbekistan a podľahli Poľsku. Davis Cup juniorov získali 
Austrálčania.

Tím chlapcov Slovenska – zľava kapitán Branislav SEKÁČ, Filip VITTEK, 
Viktor FARKAŠ, Dávid ČELOVSKÝ
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 Aká je vaša aktuálna situácia?

Trénujem, som rada, že som zdra-
vá, môžem ísť na turnaj. Moskva 
bola pre mňa posledným veľkým 
turnajom v roku, chcela som to 
vyskúšať. Naplno som trénovala 
dva týždne, preto som takmer nič 
od tohto turnaja neočakávala.

 Takú dlhú pauzu - dva mesiace 
- ste mali prvý raz v kariére. Aspoň 
ste si oddýchli?

Žiaľ, naozaj to bolo veľmi dlhé. 
Toľko som bez tenisu nikdy v ži-
vote nebola. Všetko zlé však je 
aj na niečo dobré. Táto pauza mi 
dala energiu, väčšiu chuť do tenisu, 
naštartovala ma do ďalšej roboty. 
Cítim to aj na tréningoch, lebo som 
si oddýchla, mám dostatok energie. 
Dva roky vo veľkom tenise som bola 
v jednom kolotoči.

 Neprenasledovali vás aj po-
chmúrne myšlienky v súvislosti 
so zranením, že to nebude celkom 
v poriadku a že nebudete môcť 
začať tak skoro hrať? Predsa len, 
únavová zlomenina rebra si vyža-
duje dlhodobú liečbu.

Priznám sa, že podobné úvahy 
ma prenasledovali, lebo po troch 
týždňoch liečby som stále pociťo-
vala bolesti. Myslela som na to, či 
sa to vôbec zahojí tak, aby ma to 
nebolelo... Čo najrýchlejšie som sa 
snažila hodiť zlé myšlienky za hlavu, 
užiť si voľno, pobyt doma. A myslím 
si, že som na dobrej ceste. Beriem 
to pozitívne.

 Lieči vás MUDr. Lupták. Čo 
vám hovorieval?

Upokojoval ma. Neboj sa Domka, 
všetko zvládneme, vravel. Pomyslela 
som si - som v dobrých rukách. 

 On vás volá Domka?

Áno, je to také milé, zvykla som 
si na to.

 Viete si po čase vysvetliť, z čoho 
vlastne toto zranenie vzniklo?

Sama som sa čudovala a pýtala 
lekára. Vravel, že je pravdepodobné, 
že únavová zlomenina rebra vznikla 
z preťaženia, z rotačných pohybov. 
Ale je možné, že som sa niekde ud-

rela. Pravda, čosi podobné si vôbec 
nepamätám. Teraz je to už jedno. 
Dôležité je, že sa to zahojilo.

 Ako sa podobným zraneniam 
chcete v budúcnosti vyhnúť?

Rozhodla som sa, že so mnou 
bude chodiť na turnaje kondičný 
tréner. Z popredných tenistiek 
to tak robia takmer všetky. Je to 
profesionálnejšie. Svetové hráčky 
mávajú okolo seba dvoch až troch 

ľudí. Bude to fi nančne náročné, ale 
na tomto sa šetriť nesmie.

 V médiách ste sa vyjadrili, že 
teraz vás strata pozície slovenskej 
jednotky netrápi, lebo prvoradé 
je dať sa zdravotne do poriadku. 
Predsa len - vypadli ste zo svetovej 
dvadsiatky. Aké to bolo vidieť svo-
je aktuálne poradie v počítači? 

Pre tenistu nikdy nie je príjemné 

sledovať ako padá v rebríčku. Ešte 
nedávno som bola dvanásta na 
svete a zrazu som za dvadsiatkou... 
Ale nová situácia ma ešte viac 
motivuje.

 Za miesto návratu do kolotoča 
ste si vybrali Moskvu. Máte ešte 
turnajové plány na tento rok?

Idem na 100-tisícový turnaj ITF 
do Francúzska, aby som si zahrala 
pár zápasov a aby som vedela, na 
čom pracovať ďalej. Predsa len, 
výpadok bol dlhý a zápasy mi 
chýbajú.

 Mali ste záujem o štart na 
koncoročnom malom šampionáte 
na Bali?

Áno, skúšala som získať voľnú 
kartu. Ale už s ňou nerátam.

 Ako si plánujete prípravu na 
novú sezónu?

V novembri budem trénovať 
doma. Na december chceme ísť do 
tepla, možno na Floridu.

 V dlhej pauze ste sa realizovali 
aspoň spoločensky. Dohnali ste 
nejaké staré resty?

Päť týždňov som vôbec netréno-

vala a v tom čase som si dožičila aj 
dovolenku pri mori v Turecku. Ale 
spoločenské akcie som nepreháňala 
- naplánovala som si ich striedmo. 
Bola som krstiť najrýchlejšie auto na 
svete, vybrala som sa na premiéru 
do divadla Aréna na predstavenie 
Mikve, doháňala som skúšky na 
gymnáziu v Trenčianskych Tepli-
ciach...

 Počas vašich zdravotných prob-
lémov vám pred US Open údajne 
WTA priveľmi nepomohla...

Asociácia proklamuje, že je tu 
kvôli hráčkam, ale veci niekedy sťa-
žuje. WTA mi nielenže nepomohla, 
ale teraz mi chce dať neprávom po-
kutu 15-tisíc dolárov za turnajovú 
odhlášku. Samozrejme, že som sa 
odvolala.

 Kde odštartujete sezónu 
2010?

V novozélandskom Aucklande. 
Druhou možnosťou bol Brisbane, 
ale keď už letíme do Austrálie takú 
dlhú cestu, tak hodinka letu navy-
še mi nevadí. Uprednostnila som 
turnaj v Aucklande, poznám ho. Po 
ňom nasleduje Sydney a  Australian 
Open.

Zuzana WISTEROVÁ

Musím myslieť pozitívne
Dominika Cibulková o svojom zranení, absencii a návrate na kurt

Od polovice augusta do polovice októbra chýbala Dominika 

Cibulková na turnajoch. Liečila si únavovú zlomeninu rebra, pre 

ktorú mala absenciu aj na US Open. Do kolotoča sa vrátila na 

miliónovom moskovskom turnaji, ale vypadla v prvom kole po prehre 

so Španielkou Mariou Jose Martinezovou. Prehra Cibulkovú mrzela, 

ale za najdôležitejšie považovala, že necítila žiadne bolesti.

S novým trénerom
Dominika Cibulková a Vladi-

mír Pláteník po bezmála troch 
rokoch ukončili spoluprácu, 
ktorá bola veľmi úspešná. Pod 
vedením tohto trénera sa Do-
minika dostala na 12. miesto 
svetového rebríčka a vybojovala 
semifinále na Roland Garros 
2009. O zmene sme sa dozvedeli 
tesne pred uzávierkou nášho 
mesačníka. Novým trénerom 
tenistky bude Tibor Tóth.
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Kristína Kučová už v auguste 
klopala na dvere prvej stovky reb-
ríčka WTA. „Teraz na to nechcem 
myslieť. Keď som bola ešte bližšie, 
trochu ma to zaťažovalo,“ priznala 
zverenka trénera Martina Zathu-
reckého. Vtedy bola 103. na svete, 
k 19. októbru bola o dve priečky 
nižšie. S takýmto postavením by 
jej nemala uniknúť hlavná súťaž 
Australian Open.

Juniorská šampiónka US Open 
2007 prežíva hektickú sezónu. Na 
začiatku roka ešte spolupracovala 
s nemeckým trénerom Markusom 
Schneiderom, ale počas úspešnej 
premiéry vo Wimbledone (2. kolo) 
ju už opäť viedol Zathurecký v rám-
ci NTC. 

Pravda, po Wimbledone sa znovu 
vrátila k Schneiderovi, ale len 
nakrátko a po US Open zakotvila 
v NTC a ujal sa jej staronový tréner. 
„Tentoraz sme sa s nemeckým 
koučom rozišli pokojne, naďalej 
som s ním v kontakte, ale príprava 
doma je pre mňa lepšia,“ uviedla 
19-ročná Bratislavčanka. 

Po sérii turnajov mladú hráčku 
zaskočila choroba, zložila ju na celý 

týždeň do postele, no koncom ok-
tóbra sa opäť vybrala na dva turnaje 
do Francúzska.

„Odohrala som dobré zápasy 
v Aténach, kde som bola v semifi -
nále stotisícového turnaja a potom 
aj v Libanone. Ale tam som už cítila 
vyčerpanosť, chýbali mi sily. Potom 
som prechladla a musela som zaľah-
núť,“ vravela. 

Na poznámku, že staršia sestra 
Zuzana dosiahla pred niekoľkými 
dňami svoje najlepšie rebríčkové 
postavenie v kariére (150.), Kristína 
s úsmevom reagovala: „Zuzka má 
určite aj na prvú stovku. Hrá teraz 
výborne. Ona však ide inou cestou 
ako ja. Zaťažujú ju povinnosti v li-
gách, nemala také podmienky ako 
mám ja.“

Sestry Kučové v tomto roku vy-
hrali v Zlíne štvorhru a chystajú sa 
hrať spolu aj v Bratislave na Ritro 
Slovak Open, čo bude posledný  
turnaj sezóny pre Kristínu. Čo 
do poradia sú vo svetovom tenise 
Kučové štvrtou sesterskou dvojicou 
– za sestrami Williamsovými, Bon-
darenkovými a Radwanskými.  

(zw)

Klope na dvere stovky

Lukáš Lacko 
si vylepšil tohto-
ročnú bilanciu 
víťazných zápasov 
(61 výhier, 19 pre-
hier). Po US Open si 
do polovice októbra na 
svoje konto pripísal ďalších 
10 výhier – dva razy bol v semifi -
nále a raz vo štvrťfi nále challengerov 
a pridal aj dva víťazné zápasy v Davis 
Cupe. V tréningu pred odchodom na dve 
kórejské challengerové podujatia hýril zve-
renec trénera Mateja Liptáka aktivitou.

„Musím si zaklopať na drevo. Som zdra-
vý, aj herne sa cítim v pohode. Dva veľké 
challengery za sebou sa mi vydarili – uhral 
som štvrťfi nále a semifi nále. Mám veľkú 
chuť do tenisu,“ vravel 22-ročný člen NTC, 
ktorý sa k 19. októbru dostal na svoju naj-
vyššiu rebríčkovú pozíciu v kariére – 127. 
miesto. Predchádzajúce maximum mal 133. 
miesto, ale to bolo ešte k 22.10.2007, vlani 
klesol až do štvrtej stovky.

„Opäť stúpam hore, je to motivácia. Už 
je to len kúsok do stovky...“ pozname-
nal. Po dvoch kórejských turnajoch 
má naplánovaný štart v Bratislave 
na Ritro Slovak Open, v Helsin-
kách a prípadne ešte v Salzburgu. 
„Už potrebujem len jeden – dva 
dobré výsledky. Ak by som ich 
dosiahol a mal ranking, s ktorým 
sa dostanem do hlavného turnaja 

Australian Open, asi by som 
Salzbug vypustil.“

V belgickom Mon-
se Lukáš prehral 

vo štvrťfiná-
le s Ukrajincom 
Marčenkom, o týždeň ne-
skôr podľahol v Taškente v semifi -
nále Uzbekovi Istominovi. „V Monse 
som zápas nezvládol takticky. Herne 
som bol lepší ako súper, ale v situá-
ciách, keď sa lámali sety, som zaváhal. 
V Taškente mi nevyšli koncovky se-

Má chuť do tenisu
Dvaja hráči NTC – Lukáš Lacko a Kristína Kučová - mieria do prvej stovky rebríčka

tov. Pravda, trochu ma 
orezali aj rozhodcovia, 
predsa len bol domá-
cim Istomin...“ dodal 

piešťanský tenista.
Ak Lackovi vydrží 

forma, konečne by 
sa mohol blysnúť 
na domácom vr-
chole. Na medzi-
národnom šam-
pionáte Slovenska 

Ritro Slovak Open 
by mal prelomiť 

smoliarsku sériu. 
V Bratislave štartoval 

päťkrát a vždy vy-
padol v prvom 

kole.
(zw)
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 Aký je váš tréningový deň, keď 
sa pripravujete doma?

Som v jednom kolotoči. Od rána 
do večera.

 Ale vstávate vo svojej posteli 
a nie v hotelovej izbe...

To je to najlepšie. Aj keď musím 
tvrdo trénovať, pobyt doma mi 
dodá energiu na celý deň. Dám si 
parádne raňajky, po ktorých veľmi 
rýchlo vyhladnem. Dobre mi to 
spaľuje.

 Koľko denne trénujete?

Začínam vždy dôkladnou roz-
cvičkou, lebo je chladno a vtedy sa 
obávam zranení. Potom hrám tenis, 
mám kondičku, rýchly obed a zasa 
idem na dvorec. Zaberie mi to viac 
ako šesť hodín. 

 Večer trávite doma alebo dohá-
ňate nejaké resty – divadlo, kino?

Taká som unavená, že na to ne-
mám chuť. Ešte si doprajem masáž, 
obvykle u fyzioterapeuta Zdenka 
Ďuriša a idem spať. Aby som vládala 
aj na druhý deň.

 Ste opäť slovenskou jednotkou. 
Čo vy na to?

Je to príjemné, ale podstatné je, že 
som zdravá. Vtedy si môžem pláno-
vať turnaje a tešiť sa na nasledujúcu 
sezónu. Mám veľkú motiváciu. 

 Tohto roku v máji uplynulo 
desať rokov odvtedy, čo ste sa stali 
profesionálkou. Keď ste boli roku 
2003 v rebríčku piata na svete, 
v popredí fi gurovali  Williamsové, 
Clijstersová, Dementievová, boli 
tam Schnyderová i Mauresmová, 
ktoré už avizujú záver kariéry... 
Ale aj vy si udržujete dobré posta-
venie medzi stálicami svetového 
tenisu.

Čo to však stojí driny a odrie-
kania! Za desaťročie sa ohromne 
zvýšila úroveň. Už v úvodných 
kolách na seba narazia výborné 
hráčky. Ako napríklad v Pekingu sa 
v druhom kole stretla Šarapovová 
s Azarenkovou. Všetky turnaje sú 
podľa mňa veľmi silné. Niekedy sa 
vo fi nále stretnú hráčky, ktoré tam 
mnohí nečakajú. Ale to nie je preto, 

že tenistky TOP 10 sú slabé, ale že 
aj tie ďalšie sa doťahujú. V prvej 
šesťdesiatke môže zdolať skoro 
každý každého. 

 Nedávno kritizoval Roddick 
nahustený kalendár a fakt, že hráči 
na to doplácajú únavou a zra-
neniami. U žien je to isté. Vy ste 
hrali v sobotu ešte fi nále štvorhry 
v Tokiu a v pondelok už dvojhru 
v Pekingu.

To je choré. Dva veľké turnaje 

po sebe boli Rím – Madrid a teraz 

Tokio – Peking. Ženská tenisová 

asociácia chce, aby sme hrali všade. 

A ešte aj štvorhru. Vravela som, že 

radšej štvorhru hrať nebudem ak to 

má takto pokračovať.   Po tokijskom 

fi nále sme ešte do neskorého večera 

dávali so Sugijamovou rozhovory 

médiám. Ráno o piatej som už letela 

do Pekingu a WTA mi na ďalší deň 

naprogramovala prvý zápas dňa 

na jedenástu.

 Mohli ste zažiadať o neskorší 
štart?

Ani mi nenapadlo žiadať ho! 
Myslela som si, že mi ho logicky pri-
delia. Veď bolo jasné, že som dohrá-
vala turnaj v sobotu, cestovala, spala 
len pár hodín. Musela som nastúpiť. 
Točila sa mi hlava, našťastie mi môj 
tréner Larri Passos dal soľ s cukrom, 
čo mi pomohlo, ale spánok mi straš-
ne chýbal. Poriadne som nevidela 
dvorec. Doslova nás uštvú...

 Čo robia tenistky, ktoré za-
stupujú hráčky? Neapelujú na 
vedenie WTA?

Aj mňa už chceli zvoliť na tento 
post. No vždy som si pomyslela, že 
si aj tak bude WTA robiť, čo chce. 

U mužov je to iné. Keď sa ozvú 
Federer s Nadalom, ATP ich názory 
akceptuje. Ale my, ženy, sa nikdy 
nevieme dať dokopy. 

 Tokio bolo pre vašu dlhoročnú 
deblovú partnerku Japonku Ai 
Sugijamovú miestom rozlúčky 
s kariérou. Aj v minulosti ste 
zažili rozlúčky. Bola táto emo-
tívnejšia?

Spomínam si na rozlúčku s Aran-
txou Sanchezovou, s ktorou som tiež 
hrala štvorhru. Tentoraz to bolo 

naozaj emotívnejšie. Sugi si vybrala 
domáci turnaj, kde jej tlieskalo 10-
tisíc divákov. Atmosféra bola skvelá, 
Ai je v Japonsku veľká hviezda. Pre 
Japoncov je štvorhra veľmi dôležitá, 
lebo ju v kluboch hrá veľa tenistov. 
Pripravila som si deň pred rozlúč-
kou príhovor. Dostala som naň šesť 
minút. Nachystala som si, čo všetko 
poviem, ale keď som sa pozrela na 
Sugi, aká bola dojatá, ani ja som slzy 
neudržala.

 Darovali ste jej vraj na pamiat-
ku spoločné fotografie. Nejaké 
pamätné?

Okrem klasického daru som jej 
nechala pripraviť zarámované naše 
spoločné fotky z dvorca i mimo 
neho. Zachytili celú našu spoločnú 
kariéru.

 Aká partnerka bola Sugija-
mová?

Fantastická. Nielen ako hráčka, 
ale ako človek. Spoľahlivá, veselá, 
vždy optimistická. Aj preto sa jej 
vyhli zranenia, veď odohrala 62 
grandslamových turnajov! V prí-
hovore som vyzdvihla akou je bo-
jovníčkou, že nikdy zápas nevzdá. 
A na druhý deň kuriozita – musela 
skrečovať, lebo mala žalúdočné 
problémy. Vo štvorhre nám pomoh-
la skvelá atmosféra, mala som z nej 
zimomriavky.

 Ale fi nále sa vám nepodarilo 
dotiahnuť do víťazstva. Prečo?

Lebo sme dva posledné gemy 
preplakali. Už sme sa nevedeli sú-
strediť na hru. 

 Váš pár bol ešte v pozícii adep-
ta na štart na MS WTA Tour 
v Dauhau. Neuvažovali ste o tom, 
že potiahnete spolu v ďalších 
turnajoch?

Šanca bola, veď sme mohli ešte 
bodovať v Pekingu. Ale Ai už chcela 
v Tokiu skončiť. 

 Máte zmenu v realizačnom 
tíme? V bratislavskej príprave 
s vami bol kondičný tréner Marco 
Panici, ale nebol Brazílčan Larri 
Passos.

Už mi zostal iba turnaj v Luxem-
burgu, Larri odcestoval domov, mal 
nejaké povinnosti s Kuertenom.

 Na US Open ste načasovali 
zmenu oblečenia. Z Nike ste 
prešli k Adidasu, ale štýl vo va-
šom prípade je podobný. Zostala 
vám aj neodmysliteľná šiltovka. 

Potrebujem si viac v
Rozhovor s Danielou Hantuchovou, aktuálnou slovenskou žens

Pred záverom sezóny, krátko po návrate do pozície slovenskej 
jednotky, zvažovala 26-ročná Daniela Hantuchová, či bodku za 
sezónou urobí na malých MS na Bali alebo už v závere októbra 
po turnaji v Luxembursku. Keď sme si sadli k rozhovoru, užívala 
si pobyt doma. Aj keď bol nabitý každodennými tréningovými 
povinnosťami.

Hantuchová znovu 
číslom 1 na Slovensku

V nútenej dvojmesačnej prestávke kvôli únavovej zlomenine rebra 
stratila Dominika Cibulková postavenie slovenskej jednotky. V tejto 
pozícii ju 12. októbra 2009 vystriedala Daniela Hantuchová. Pravda, 
ani jedna z nich nebola v tom čase v prvej dvadsiatke. Cibulková z nej 
vypadla a k spomínanému dátumu klesla na 25. miesto, Hantuchová 
bola o dve priečky vyššie.

Na poste slovenskej jednotky bola Dominika 11 mesiacov od 
10. novembra 2008 do 12. októbra 2009. Hantuchová bola jednotkou 
od 11. februára 2002 do 10. 11. 2008 a teraz môže vylepšiť svoj rekord 
medzi slovenskými jednotkami. V samostatnej ére jej patrí najvyššie 
postavenie (5. na svete) i najdlhší čas v pozícii číslo 1.

Slovenské jednotky od roku 1993

1993 – 1994 Radka Zrubáková 22. (november 1991)

1994 – 1998 Karina Habšudová 10.  (február 1997)

1998 – 2002 Henrieta Nagyová 21.  (september 2001)

2002 – 2008 Daniela Hantuchová 5.  (január 2003)

2008 – 2009 Dominika Cibulková 12.  (júl 2009)

12. 9. 2009 - ? Daniela Hantuchová 5.  (január 2003)

Za menom hráčky je jej najlepšie postavenie v kariére.
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c veriť
enskou jednotkou

Ako sa cítite v novej značke?

Príjemne. Teším sa z tejto zmeny. 

Veci sú ženskejšie. Firma Nike sa 

orientovala už na masové rozširo-

vanie, Adidas má v sebe európsky 

šmrnc. Zatiaľ sa mi zmena páči, 

dúfam, že budem mať aj svoju 

vlastnú líniu.

 V Adidase sú v popredí Srbi 

Djokovič a Ivanovičová.

Ale teraz je to dosť otvorené. To 

znamená motiváciu aj pre mňa. 

 Prozaická otázka, čo urobíte 

s bývalým oblečením?

Mám ho dosť! Niektoré veci, na-

príklad šaty, si nechám. Ide o také, 

ktoré mi pripomínajú nezabudnu-

teľné chvíle – napríklad víťazstvo 

v Indian Wells. Z každej kolekcie 

si niečo nechám. Rozmýšľala som 

o výstave, možno ju raz zrealizujem. 

Ostatné dám do detských domovov, 

na charitu do Afriky alebo venujem 

do akadémie môjho brazílskeho 

trénera. 

 Pred pár dňami sa objavila 

informácia, že v 21 rokoch zo 

zdravotných dôvodov musela 

skončiť Francúzka Golovinová. 

Dosť skoro. Čo robíte vy pre svoje 

zdravie? Zatiaľ ste mali len jednu 

dlhšiu pauzu kvôli päte.

Dávam si záležať na rozcvičke a aj 

činnostiach po tréningu. Čím dlhšie 

hrám, tým viac si uvedomujem, aká 

je dôležitá regenerácia. Zranenie 

bolo alarmom, aby som si dávala 

väčší pozor.  

 Na webstránke WTA Tour ste 

mali svoje blogy zo Soulu. Baví 

vás písanie?

Toto bolo celkom zaujímavé. 

Fanúšikovia získajú iný pohľad na 

hráčku. V Soule bol pokojný turnaj, 

tam sa dalo blogovať. Na grandsla-

me je iná situácia. 

 Ste jednou z adeptiek na štart 

na malých MS, ktoré sa uskutočnia 

4. - 8. novembra na indonézskom 

ostrove Bali. Akceptujete ponúk-

nutú voľnú kartu?

Rozhodnúť sa musím po turnaji 

v Luxemburgu. Vážim si, že mi kar-

tu ponúkli. Je to krásny turnaj, ale 

príliš ďaleko. A v neskorom termíne. 

Keby to nasledovalo za turnajom 

v Luxemburgu, tak neváham. Ale 

už je to takmer po sezóne.

Veľa šťastia, SUGI!Veľa šťastia, SUGI!

Pokračovanie na s. 20
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 V tejto sezóne budete mať na 
konte 26 turnajov, ak by ste išli na 
Bali, tak až 27. Nie je to veľa?

Je. Budem musieť redukovať. Je 
rozumnejšie čas využiť na prípravu 
a hrať menej turnajov. Teraz, keď 
zdvojnásobili body na grandsla-
moch, rebríček preferuje hráčky ako 
je Serena Williamsová. Klobúk dole 
pred jej výkonnosťou, no zdá sa mi 
nespravodlivé, že sa napríklad sú-
stredí na hlavné turnaje a je z nej sve-
tová jednotka. Safi nová hrala týždeň 
čo týždeň a okrem záveru sezóny si 
držala takmer celý rok konzistentnú 
výkonnosť. Ona by mala byť jednot-
kou. Podľa tohto sa neoplatí hnať 
sa z turnaja na turnaj, skôr sa treba 
sústrediť na jeden dobrý výsledok. 

 Strážite si svoje súkromie – as-
poň pred slovenskými médiami. Je 
to tak aj v rozhovoroch so zahra-
ničnými novinármi?

Je. A rešpektujú to. 

 Nedávno kuriózne označil 
televízny komentátor Eurosportu 
vášho brata Igora v hľadisku za 
vášho priateľa.

Vážne? Veď ho už poznajú, chodí 
so mnou dosť dlho po turnajoch! Ale 
raz sme sa zabávali na podobnom 
omyle vo Wimbledone, kde bol môj 
bratranec. Išli sme sa prejsť, odfotili 
nás a uverejnili s textom, že si uží-
vam víkend s priateľom. Je to možno 
aj preto, že si súkromie dosť dobre 
strážim. Ja som tu predovšetkým 
kvôli tenisu.

 Skúste naznačiť ako bude vyze-
rať vaša budúca sezóna?

Možno je to priskoro špecifi ko-
vať. Mám za sebou veľa cestovania 
a keď som doma, tak si to užívam 
a nechcem na cestovanie myslieť. Po 
sezóne sa teším na oddych – doma. 
Potom uvidím. V tomto roku som 
veľa cestovala aj mimo turnajov. Bola 
som v Orlande za kondičným tréne-
rom Patom Etcheberrym, s ktorým 
naďalej spolupracujem. Najradšej by 

som bola doma, ale pre tenis je dobré 
pripravovať sa v teple. Jednou z mož-
ností prípravy je aj Orlando.

 Vrátila sa Clijstersová, návrat 
chystá Heninová. Aký máte na to 
názor?

Kim chápem. Sme rovesníčky, 
skončila skoro. Ale chcela veľmi 
dieťa. A keď jej zomrel otec, ktorý 

veľmi túžil, aby ešte hrala, rozhodla 
sa vrátiť. Ale prečo sa vracia Justine? 
To sa čudujem, lebo viem ako mu-
sela drieť. Kim je rodený talent, hrá 
s ľahkosťou, nemusí veľa trénovať. 

 Myslíte si, že aj Heninová bude 
mať taký úspešný comeback?

Ako ju poznám, dá do toho všet-
ko. Ale či to pôjde tak rýchlo ako 
to šlo Clijstersovej, to nedokážem 
odhadnúť. 

 Prečo vás vo svojej knihe spo-
mína Serena Williamsová? 

Ešte som to nečítala. No viem 
o tom, že je v knihe zmienka o mne. 
Pamätám si, že v čase, keď mala nad-
váhu a novinári jej to pripomínali, 
vravela: Dajte mi pokoj! Ja nikdy 
nebudem vyzerať ako Daniela! Keď 
som bola v Nike, stretávali sme sa, ba 
mali sme rovnakú dizajnérku a viem, 
že Serene sa páčil môj štýl oblieka-
nia. Ale vždy, keď spolu hráme, je 
mimoriadne koncentrovaná. A mám 
tú smolu, že sa s ňou veľmi často stre-
távam na grandslamoch. Vyhla som 
sa jej konečne na Australian Open 
2008  - a bola som v semifi nále. 

 S akým predsavzatím pôjdete do 
ďalšej sezóny profi kariéry?

V každom zápase odovzdať ma-
ximum. 

 Cítite nejakú slabinu?

Chýba mi väčší prehľad v dô-
ležitých momentoch. Aký majú 
Clijstersová a Serena Williamsová. 
V dôležitých momentoch nerobia 
chyby. Potrebujem si viac veriť. To 
mi zdôrazňujú všetci. 

Zuzana WISTEROVÁ

Potrebujem si viac veriť
Dokončenie zo s. 19
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Boj o posledné miestenky
22. – 29. novembra je v Londýne Barclays ATP World Tour Finals 

V čase našej uzávierky ešte nebola známa 
kompletná osmička účastníkov dvojhry ani osem 
kvalifi kovaných párov, ale už bolo jasné, že na vr-
chole roka by nemali chýbať Švajčiar Roger Fede-
rer, Španiel Rafael Nadal, Brit Andy Murray, Srb 
Novak Djokovič, Argentínčan 
Juan Martin Del Potro ani Andy 
Roddick. Horúcimi kandidátmi 
na zostávajúce dve miesta boli 
Rus Nikolaj Davydenko a Špa-
niel Fernando Verdasco. Rus 
vyhral po fi nálovom triumfe nad 
Nadalom turnaj majstrovskej sé-
rie v Šanghaji a posilnil si šance 
na londýnsky štart.

Najviac účastí na Masters 
zo súčasnej špičky má Federer 
- osem, hneď za ním je Roddick 
so siedmimi štartmi. Švajčiar, 
svetová jednotka, by sa v prí-
pade zisku piateho titulu dotiahol na dvoch 
najúspešnejších v doterajšej histórii – po päť 
víťazstiev majú Lendl a Sampras. Titul obhajuje 

Srb Novak Djokovič, ktorý vo fi nále vlani v Šan-
ghaji zdolal Davydenka. Vo štvorhre triumfovali 
Nestor – Zimonjič.

Pre usporiadateľov je magnetom štart domáce-
ho Murraya. Ten pár týždňov nebol na turnajoch 

pre problémy so zápästím, ktoré si 
zranil ešte v auguste v Cincinnati. 
Hral na US Open (vypadol vo 
4. kole po prehre s Čiličom) a za-
čiatkom septembra v Davisovom 
pohári. Ale potom dal prednosť 
doliečeniu zranenia a plánoval štart 
v Paríži, no hlavne v Londýne!

Z pohľadu slovenského tenisu by 
mohla byť zaujímavá účasť Michala 
Mertiňáka po boku Čecha Františka 
Čermáka. V priebežnom poradí 
patrí dvojici deviate miesto, ale 
odstup od ôsmeho páru Poliakov 
Mariusza Fyrstenberga s Marcinom 

Matkowským bol iba 90 bodov. Dá sa predpokla-
dať, že česko-slovenská dvojica bude pokračovať 
v boji o londýnsku miestenku na zostávajúcich 

turnajoch a po 11 rokoch by mohol mať slovenský 
tenis na Masters ďalšieho svojho zástupcu (roku 
1998 bol v dvojhre Kučera). Mertiňák získal 
nedávno v Bukurešti svoj desiaty deblový titul. 
Nárok štartovať v britskej metropole si vo štvorhre 
už zabezpečili Bob Bryan - Mike Bryan (USA), 
Daniel Nestor - Nenad Zimonjič (Kan./Srb.), 
Lukáš Dlouhý - Leander Paes (ČR/India) a Maheš 
Bhupáthí - Mark Knowles (India/Bah.).      (zw)

Jedinečná atmosféra z Wimbledonu sa v novembri 

prenesie do  londýnskej O2 Areny. Tá bude dejis-

kom  Barclays ATP World Tour Finals, koncoročného 

turnaja, ktorý majú tenisoví fanúšikovia zafixovaný 

ako Masters.

Najviac titulov na Masters
 MENO POČET ROKY

1. Ivan Lendl 5 1981-82, 1985-87

 Pete Sampras 5 1991, 1994, 1996-97, 1999

3. Roger Federer 4 2003-2004, 2006-07

4.  Ilie Nastase 4 1971-73, 1975

5. Boris Becker 3 1988, 1992, 1995

6. John McEnroe 3 1978, 1983-84

7. Lleyton Hewitt 2 2001-2002

8. Björn Borg 2 1979-80

Najviac víťazných zápasov
na Masters

1. Ivan Lendl 39-10

2. Boris Becker 36-13

3. Pete Sampras 35-14

4. Roger Federer 27-5

5. Illie Nastase 23-3

6. Andre Agassi 22-20

7. John McEnroe 19-11

8. Stefan Edberg 18-14

  Jimmy Conners 18-18

10. Björn Borg 16-7

  Guillermo Vilas 16-12

Novak DJOKOVIČ sa teší z víťazstva v Pekingu, 
teraz ho na koncoročnom vrchole v Londýne čaká 
obhajoba lanského šanghajského triumfu
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Tenis ako športové odvetvie má 
k tomu všetky predpoklady. Je špor-
tom pre všetkých, pre každú vekovú 
kategóriu. Sloganom kampane je: 
Podanie – hra – body.

Heslom iniciatívy je, že tenis 
je jednoduchý, zábavný, 
zdravý a dostupný pre 
všetkých.

Tenis je 
jednoduchý

Tenis je naozaj 
jednoduchý,  ak 
tréneri pracujúci 
so začínajúcimi 
adeptmi, používa-
jú pomalé lopty na 
dvorcoch nasledov-
ných rozmerov:

Červené lopty – sú ide-
álne pre mini – tenis, používajú 
sa na dvorcoch dĺžky 

11 m, raketa veľkosti 41 – 48 cm, 
vhodné sú pre deti 5 – 8-ročné.

Oranžové lopty - sú o 50 % po-
malšie ako normálne lopty, ideálne 
pre začínajúceho hráča v každom 

veku, pre deti 7 – 11-
ročné.  Vhodné 

sú pre hranie 
n a  d v o r c i 

dĺžky18 m 
s raketou 
veľkosti 53 
– 56 cm.

Zelené 
lopty – sú 
o  2 5  %
pomalš ie 

a  i d e á l n e 
pre  h r an i e 

na celý dvo-
rec. Odporúčame 

hrať s raketou veľkosti 
63 – 68 cm a vhodné sú pre začína-

júcich dospelých a deti 
8 – 15-ročné.

Osobitne treba zdôrazniť, že 
tieto pomalé lopty sa používajú 
aj pri práci so začínajúcimi  do-
spelými!

Význam používania pomalých 
lôpt:

-  jednoduchší rozvoj primeranej 
techniky

-  menej extrémnych držaní ra-
kety, ktoré spôsobujú prob-
lémy pri niektorých herných 
činnostiach

-  viac šancí zapracovať taktické 
prvky

-  možnosť trénovať herné situácie 
aj bez prítomnosti trénera

- pomalšie lopty dávajú hráčom 

viac času a kontroly, robia hru jed-
noduchšou a zábavnejšou

Tenis je zábavný

Ak chceme, aby si tenis získal 
začínajúcich hráčov, musí byť zá-
bavný. Z toho dôvodu tréneri pri 

práci so začínajúcimi záujemcami 
o tenis nekladú prílišný dôraz na 
techniku, ale stanovujú také ak-

tivity, ktoré obsahujú podanie, 
výmeny, hranie na body.

K pestrosti tenisu prispie-
vajú aj súťaže, 

k t o r é 

prinášajú veľa zábavy, každý hráč 
môže  súťažiť takým systémom ráta-
nia, ktorý mu vyhovuje. Atraktívne 
sú také súťaže, pri ktorých si hráči 

Začať hrať 
nikdy nie je neskoro

Play and Stay  - Hraj a zostaň, iniciatíva ITF pre všetky vekové kategórie

Medzinárodná tenisová federácia ITF propaguje 

iniciatívu Play and Stay s cieľom rozvíjať a rozši-

rovať tenis medzi čo najširšie vrstvy populácie. 

A najmä – a to je hlavným cieľom kampane 

- aby tí, čo už začali hrať tenis, pri ňom zostali.

Pokračovanie na s. 27
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Začať hrať nikdy nie je neskoro

odohrajú čo najviac zápasov:
- v skupinách každý s každým
- krátke sety do štyroch hier
-  vylučovací systém so súťažami 

útechy
Pozitívny vplyv zábavnosti:
-  čím je činnosť zábavnejšia – tým 

ju dlhšie robíš
-  čím ju robíš dlhšie – tým sa 

viac naučíš
-  čím sa viac naučíš, tým podáš 

lepší výkon 

Tenis je zdravý

Tenis je odporúčaný ako zdravý 
šport, vhodný pre udržanie dobrej 
fyzickej kondície.

Pravidelné hranie tenisu prináša 
celkové zlepšenie zdravotného 
stavu, najmä:

-  redukuje srdcové a kardiovas-
kulárne choroby

-  pôsobí na znižovanie krvného 
tlaku

-  pôsobí na znižovanie ochorení 

cukrovky
- znižuje % tuku
-  zlepšuje rozhodovacie zručnosti 

a schopnosti riešiť problémy
Aby bola táto kampaň úspešná, 

treba dodržiavať spomínané zása-
dy. V opačnom prípade dochádza 
k ukončeniu hrania tenisu, kde sa 
ako dôvody najčastejšie spomínajú:

- tenis nie je zábavný
- tlak rodičov na výsledky
-  negatívne skúsenosti s tréne-

rom

Príliš veľa trénerov považuje za 
svoju hlavnú úlohu byť iba učiteľom 
techniky – zabúdajú na dôležitosť 
organizovať hráčov podľa hesla: 
podanie – výmena(hra) - body, čo 
nie je správne.

Celosvetový rozvoj kampane vý-
znamne podporujú známe tenisové 
fi rmy Prince, Babollat, Head, ktoré 
vyrábajú rakety, lopty a zariadenia 
pre tenis.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Dokončenie zo s. 22
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CENNÍK INZERCIE 2009

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!

B C
D E F H

A

STZ Marketing s.r.o.
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková
Mobil: 0903 184 234
Tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165,97€ / 5 000Sk sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995.82€ / 30 000 Sk +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 796.65€ / 24 000Sk +spadávka 3mm A

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

210 x 297 1/1 580,89€ / 17 500Sk +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580,89€ / 17 500Sk sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245,63€ /  7 400Sk sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 139,41€ / 4 200Sk sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,17-€ / 5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie 
v jednom čísle. K cenám sa pripočítava DPH 
vo výške 19%. Konverzný kurz Sk/€ 30,1260.

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 1,66-€ / 50,- Sk

každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný 

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm 

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 

sadzobný 
obrazec X

KONTAKT

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný 

obrazec

1992

Jozef Kovalík 

(TK Slovan SLSP Bratislava)

Henrich Gajdošech 

(TK Kúpele Piešťany)

Juraj Masár 

(TK Inter Bratislava)

1993

Filip Horanský 

(TK Kúpele Piešťany)

Adrian Partl 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Filip Vittek 

(TC EMPIRE Trnava)

Viktor Farkaš 

(TK Inter Bratislava)

1994

Michal Kianička 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Dávid Čelovský 

(VSE TK Akademik Košice)

Patrik Fabian 

(TK Mladosť Košice)

Richard Polivka 

(TK Inter Bratislava)

1995

Matej Maruščák 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Jakub Oravec 

(TK Žilina)

Ivan Štarke 

(TK Ratufa Levice)

1996

Martin Blaško 

(VSE TK Akademik Košice)

Oliver Nagy 

(TK ŠTK Šamorín)

Samuel Hodor 

(1. FC Humenné)

Michal Marko 

(TK Dixon Banská Bystrica)

Matúš Belanec 

(TK Kúpele Piešťany)

1997

Alex Molčan 

(TK Tatran 2007 Prešov)

Alex Gajdica 

(VSE TK Akademik Košice)

Martin Pántik 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Slovenská mládežnícka reprezentácia na rok 2010

1992

Katarína Baranová 

(TK Kúpele Piešťany)

Michaela Hončová 

(TK Slovan SLSP Bratislava)

Simona Parajová 

(Fresh club Zvolen)

1993

Jana Čepelová 

(Tenis Komplex Košice)

Vivien Juhászová 

(TK Kúpele Piešťany)

Chantal Škamlová 

(TK Kúpele Piešťany)

Lucia Butkovská 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Viktória Maľová 

(Tenisia Banská Bystrica)

Renáta Kuricová 

(TK Žilina)

Antónia Markušková 

(TK Svit)

1994

Karolína Schmiedlová 

(TK Mladosť Košice)

Michaela Ostrožlíková 

(VSE TK Akademik Košice)

1995

Petra Uberalová 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

Natália Vajdová 

(TK Slovan SLSP Bratislava)

Marta Šramková 

(TK Slávia Agrofert STU Bratislava)

1996

Monika Staníková 

(TK Kúpele Piešťany)

Pavla Frišová 

(TC EMPIRE Trnava)

Jana Jablonovská 

(TK Slovan SLSP Bratislava)

Barbora Kötelesová 

(VSE TK Akademik Košice)

Linda Hercegová 

(TC EMPIRE Trnava)

1997

Kristína Schmiedlová 

(TK Mladosť Košice)

Katarína Strešnáková 

(TJ Slávia Právnik Bratislava)

Claudia Oravcová 

(TK Kúpele Piešťany)

DIEVČATÁCHLAPCI 
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Neúprosná
 horúčava

V spomínanom areáli sa hralo na dvorcoch 
s tvrdým povrchom. Ten bol v skutočnosti 
pomalý, s vysokým, často nepravidelným odsko-
kom lopty. Spôsobila to asi centimetrová vrstva 
zmesi obsahujúca aj gumu, ktorá bola položená 
na pôvodných betónových dvorcoch a nie vždy 
rovnomerne k povrchu priľnula. Najväčším 
problémom pre hráčov však bolo veľmi horúce 
počasie, znásobené v niektorých dňoch aj vyso-
kou vlhkosťou. Aj pre vysoké teploty bol denný 
program plánovaný od ôsmej, ranné tréningy sa 
začínali pravidelne už od 6.45 h. Takže v tomto 
smere to nebola dovolenka... Na aklimatizáciu 
a tréningy sme mali jeden, resp. dva dni, podľa 
žrebu, ktorý sa už pravidelne koná prvý deň po 
príchode výprav do dejiska.

Zaúradoval
 mliečny koktail

Našu krajinu už tradične reprezentujú víťazi 
letných majstrovstiev SR do 12 a14 rokov. Začí-
nal Alex Molčan v kategórii do 12 rokov. To, že 
nebol nasadený, nakoniec nebolo nevýhodou. 
Ale pre budúcnosť dôležitá poznámka: nakoľko 
do12 rokov neexistujú žiadne porovnateľné reb-
ríčky, ťažko do nasadenia presadiť medzinárodne 
neznámeho hráča. V 1. kole zdolal Alex hladko 
Srba Vukičeviča, ale zápas trval takmer 2 hodiny 
s dlhými prestávkami medzi fi ft ínmi, čo tolerovali 
aj inak skúsení francúzski empajroví rozhodcovia. 
V ďalšom kole proti Mosciattimu z Talianska hral 
Alex výborne do stavu 6:3, 3:2 a 40:15, potom 
súperovi ponúkol šancu a napokon otáčal z 1:3 
v treťom sete. Juhoafričana Laubsera vo štvrťfi ná-
le zdolal hladko a rýchlo. Bol predpoklad, že po 
hladko vyhranom prvom sete proti Rusovi Rub-
levovi práve to môže byť výhodou. Rus totiž deň 
predtým potreboval na výhru viac ako tri hodiny. 
Ten však bol lepší takticky (dokázal kombinovať 
vysoké lopty s aktívnymi údermi, uhral potrebné 
body na sieti a v dôležitom geme tretieho setu 
zahral dve esá po sebe). Zápas zvládol lepšie 
i fyzicky a v závere sa už Alex akoby uspokojil 
s postupom do semifi nále. Na čo určite neza-
budne, to bol mliečny koktail, ktorý zrovna v ten 
deň otestoval na raňajky a bol rád, že za stavu 2:2 
v prvom sete dobehol na toaletu. To je, samo-
zrejme, len úsmevná perlička z jeho inak veľmi 
dobrého pôsobenia v turnaji. Je známe, že má 
šikovnú ruku, výborné nohy, taktickú vyspelosť, 
nutne však potrebuje zlepšiť podanie a na sieti sa 
tiež necíti doma. 

Chýbala
 lepšia kondícia

V dievčenskej kategórii do 12 rokov začínala 
nasadená Kristína Schmiedlová až v druhý 
turnajový deň proti Turatiovej. Po úvodnom 
jednoznačnom priebehu, keď rýchlo viedla 4:1 
a útla Talianka s jednoručným bekhendom jej 
vôbec nestíhala údery vracať, vyzeral zápas 
na jednoznačnú výhru. S postupom času však 
súperka dobehla aj niekedy nemožné a v úvode 

Alex Molčan v páľave 
až do semifinále 

13. ročník Nike Junior Tour International Masters 2009 v Punta Cane

Club Med Punta Cana v Dominikánskej republike hostil v polovici októbra 
účastníkov už 13. ročníka tejto prestížnej súťaže pod záštitou spoločnosti 

Nike. Krásne prostredie v tesnej blízkosti mora ponúka popri 
ostatných dovolenkových aktivitách aj 14-dvorcový tenisový 

areál. Dvadsaťšesť zúčastnených krajín vo fi nále, zastúpené 
najlepšími z viac ako 50 000 detí, ktoré v priebehu roka 
v tomto projekte štartovali.

Slovenská výprava v Punta Cane – zľava: Matej MARUŠČÁK, Barbora KÖTELESOVÁ, Kristína SCHMIED-
LOVÁ, Alex MOLČAN a kapitán tímu Rudolf VRÁBEL
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druhého setu sa priebeh otočil. Kika strácala 
najmä sebadôveru, aktívne údery v dlhších vý-
menách končili v aute a v spomínanej horúčave 
i kondične zápas stratila. Dobré hráčky štartovali 
aj v súťaži útechy, kde najskôr v koncovkách setov 
zdolala po dobrej hre Vuckovičovú z Chorvátska, 
po ešte lepšom výkone aj Švédku Palmerovú. 
V semifi nále prehrala po sľubnom úvode (6:3, 
2:0) s fyzicky vyspelejšou Bieloruskou Šymano-
vičovou v zápasovom tajbrejku, ktorý nahrádzal 
v tejto súťaži tretí set. Dnes už vedia hrať forhend 
a bekhend všetci, Kika má naviac technicky pek-
né podanie, narobí však veľa dvojchýb. Musí sa 
čo najskôr naučiť hrať aj údery na sieti.

Maruščák 
iba v úteche

U chlapcov do 14 rokov Matej Maruščák 
vo svojom úvodnom zápase nenadviazal na veľmi 
dobrý dojem, ktorý zanechal na tomto turnaji 
pred dvoma rokmi. Číňan Wong bol rýchlejší, 
v úderoch stabilnejší i aktívnejší a v závere Maťo 
už aj viditeľne nevládal. V úteche najskôr porazil 
Cerqueiru z Brazílie vo veľmi tesnom zápasovom 
tajbrejku, keď od druhého setu to už bol Maťo 
ako ho poznáme. Bojoval a dokázal sa patrične 
povzbudiť. To sa neprejavilo v ďalšom kole proti 
objektívne herne i fyzicky vyspelejšiemu Fran-
cúzovi Perrinovi. 

Prehrala
 už v šatni...

Barbora Kőtelesová prehrala svoj zápas 
1. kola proti Chorvátke Lukasovej doslova v šatni. 
Prehrala s ňou totiž už v lete v súťaži družstiev, 
v priebehu zápasu jej chýbala najmä sebadôvera 
a nedokázala dostať loptu do potrebnej aktívnej 
výmeny. V súťaži útechy začala veľmi dobre 
proti Maročanke Rassifovej, rýchlo viedla 4:1, 
ale následne prehrala 9 gemov a zvrátiť zápas sa 
už nedalo. Pre Barboru to bola dobrá skúsenosť 
i poznatok, že veľmi dobrý tenis hrajú už aj diev-
čatá v menej tradičných krajinách. V minulosti 
som ju videl odohrať zápasy inak aj z taktickej 
stránky. Tentoraz nerobila priveľa vlastných, tzv. 
nevynútených chýb.

Možno nám v tomto roku chýbalo aspoň jedno 
fi nále dvojhry, ktoré sme v posledných piatich 
rokoch vždy uhrali. Nemožno však uprieť snahu 
všetkých našich hráčov o dosiahnutie úspechu v 
náročných klimatických podmienkach. Navyše je 
to súťaž, ktorá je nielen o tenise, ako spomenul 
už v úvode hlavný predstaviteľ spoločnosti Nike. 
Tá opäť poskytla celoročne najlepším deťom 
odmenu v atraktívnom a krásnom prostredí. 
Veľké poďakovanie patrí i spoločnosti Nike 
v SR, ktorá vybavenie i cestu na túto super akciu 
zabezpečovala.

Rudolf VRÁBEL,
kapitán družstva 

Výsledky slovenských hráčov
MOLČAN – Vukečevič (Srb.) 62 62, - Mosciatti (2-Tal.) 63 57 

64, - Laubser (JAR) 61 64, - Rublev (5 – Rus.) 63 26 26

SCHMIEDLOVÁ (3) – Turatiová (Tal.) 64 36 36, v úteche 

– Vuckovičová (Srb.) 76 75, - Palmerová (Švéd.) 64 62, 

- Šymanovičová (Bielorus.) 62 46 6-10

MARUŠČÁK (4) – Wong (Čína) 16 26, v úteche – Cerqueira 

(Braz.) 36 62 11-9, - Perrin (Fr.) 46 16 

KÖTELESOVÁ (7) – Lukasová (Chor.) 16 26, v úteche 

- Rassifová (Mar.) 46 16.

Najúspešnejší z našich Alex MOLČAN

Naši chlapci si užívali Karibik 

Slovenské hráčky počas tréningu na dvorcoch 
v Punta Cane
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