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„Mali sme aj lepšie roky. Ale aj tento po-
važujeme za dobrý,“ týmito slovami hodnotil 
Moška rok 2007. V superlatívoch mohol hovoriť 
o návrate Daniely Hantuchovej do desiatky. „To 
je svetový výsledok, ktorým tenis opäť preslávil 
Slovensko,“ pripomenul. Hneď na druhé miesto 
zaradil víťazstvo Kristíny Kučovej na juniorke 
US Open, pochvalne sa vyjadril aj o sérii ďal-
ších mládežníckych úspechov a pripomenul, 
aké dôležité bolo fedcupové víťazstvo žien 
Slovenska nad Srbskom. Ním si tím kapitána 
Mojmíra Mihala zachoval príslušnosť v II. sve-
tovej skupine.

 „V kategóriách dievčat a žien smerujeme 
hore. Horšie je to u mužov. Dominik Hrbatý mal 
zdravotné problémy a Slovensko stratilo hráča 
v prvej stovke rebríčka. Verím, že sa tam čoskoro 
dostane Lukáš Lacko,“ vyslovil nádej generálny 
sekretár. Slovenský tenis sa spolieha na svoj 
najdôležitejší projekt – NTC. „Investujeme doň 
10 miliónov ročne, za posledných päť rokov až 60 
miliónov korún a ďalších 10 – 12 miliónov ide do 

nižších článkov,“ pripomína Moška. Mesiac pred 
koncom roka potvrdil predĺženie zmlúv oboch 
kapitánov. Miloš Mečíř vstupuje v tomto roku už 
do 15. sezóny vo funkcii nehrajúceho kapitána 
daviscupového tímu Slovenska, Mojmír Mihal je 
pri ženách v Pohári federácie tretí rok.

Počas tenisového galavečera v NTC rozvese-
lili takmer 400 hostí mladí hráči v dokrútkach 
pripravených tradičným scenáristom Stanom 
Ščepánom. Športový komentátor moderoval 
i celý program, v ktorom sa predstavil český 
spevák Kamil Střihavka. 

Najlepší slovenský tenista Dominik Hrbatý 
stihol v jeden večer dve udalosti – do NTC sa 
presúval z televíznej charitatívnej akcie Hodina 
deťom. Kráľovnou slávnosti bola Daniela Hantu-
chová, najlepšia medzi ženami, členka víťazného 
tímu i najpopulárnejšia tenistka podľa čitateľov 
nášho mesačníka. Ešte ráno bola v Ríme, prile-
tela krátko pred vyhlásením. Sympaticky vyznelo 
vystúpenie najmladšej víťazky, líderky európ-
skeho rebríčka do 14 rokov Vivien Juhászovej, 
najvyššie ocenej v kategórii Talent roka. Tréne-
rovi Kováčovi ďakovala s poznámkou: „Vedie ma 
od mojej prvej tenisovej rakety...“ Junior roka 
Martin Kližan ďakoval rodičom za to, že „ho 
živia“, Kristína Kučová, najlepšia juniorka roka, 
vyslovila vďaku i zväzu za výborné podmienky 
v NTC. V kategórii vozičkárov zvíťazil tím mu-
žov, desiaty na Svetovom pohári - Jozef Felix, 
Dávid Chabreček a Marek Gergely. Za zásluhy o 
rozvoj tenisu boli vyznamenaní Ján Kukal, Tibor 
Lešniak, Ján Paška a František Vrták. 

Tak ako sa to stalo v tenise zvykom v po-
sledných rokoch, aj tentoraz prišli na slávnosť 
odovzdávať ceny osobnosti slovenského tenisu 
minulých rokov. Bol príjemné opäť stretnúť Hen-
rietu Nagyovú, Radku Zrubákovú i Mariána Vaj-
du, ktorý mal ako tréner Srba Djokoviča, tretieho 
hráča sveta, mimoriadne úrodný rok 2007.

Tenisový galavečer prišiel s
Prvenstvo v ankete dospelých opäť obhájili Dominik Hrbatý a 

Šiesty december, oslavy Mikuláša, zvolil slovenský tenis  za termín vyhlásenia svojej 
každoročnej ankety. Generálny sekretár STZ Igor Moška prišiel na stretnutie s médiami, ktoré 
je vždy prológom slávnostného večera, s typickou červenou čiapočkou a rozdával novinárom 
čokoládky.

Vivien JUHÁSZOVÚ, talent roka, dekorovala 
bývalá reprezentantka Henrieta NAGYOVÁ

Juniorovi roka Martinovi KLIŽANOVI blahoželá 
v súčasnosti úspešný tréner Marián VAJDA

Daniela HANTUCHOVÁ mieri na pódium po cenu 
pre najlepšiu tenistku roka 2007

TENISTA ROKA 2007 
KATEGÓRA  PORADIE MENO BODY

1. Dominik Hrbatý  239

2. Lukáš Lacko  124

3. Michal Mertiňák  62

1. Daniela Hantuchová  252

2. Dominika Cibulková     139

3. Janette Husárová  45

1. Martin Kližan  246

2. Andrej Martin  76 

3. Róbert Gašparetz  58

1. Kristína Kučová  262

2. Lenka Juríková  85

3. Vivien Juhászová  37

1. FED Cup 209

2. Juniorky do 14 rokov 84 

3. Juniorky do 18 rokov 75

1. Vivien Juhászová  183 

2. Róbert Gašparetz  137

3. Romana Tabaková  48 

 Tím SR pre Svetový pohár

 Jozef Felix

 Dávid Chabreček

 Marek Gergely 

Na ankete tenistov sa zúčastnilo 66 hlasujúcich 

(tréneri, funkcionári, novinári, osobnosti)
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VÍŤAZI 2007
MUŽI 

Dominik Hrbatý 
Narodený 4. januára 1978

Klubová príslušnosť: TK Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

Člen daviscupového tímu roku 2007

3. kolo na Australian Open vo dvojhre

Osemfi nalista ATP turnaja v Kanade vo dvojhre

Na konci roka na 136. mieste rebríčka ATP vo dvojhre

ŽENY

Daniela Hantuchová
Narodená 23. apríla 1983

Členka fedcupového tímu Slovenska roku 2007 

Víťazka turnajov WTA Tour v Indian Wells a Linzi vo dvojhre

Finalistka turnajov WTA Tour v Luxemburgu a Bali vo dvojhre

Semifi nalistka turnajov WTA Tour v Ríme a Dohe vo dvojhre

Na konci roka na 9. mieste rebríčka WTA vo dvojhre

JUNIOR

Martin Kližan
Narodený 11. júla 1989

Klubová príslušnosť: TK Slávia STU Bratislava

Člen NTC Bratislava

Finalista juniorského Wimbledonu vo štvorhre

Finalista ITF 1 turnaja vo Veľkej Británii a semifi nalista ITF 1 turnaja v Austrálii 

vo dvojhre

Na konci roka na 73. mieste svetového juniorského rebríčka ITF a 395. mieste 

rebríčka ATP vo dvojhre

JUNIORKA

Kristína Kučová
Narodená 23. mája 1990

Klubová príslušnosť: TK Slovan Slovenská Sporiteľňa Bratislava

Členka NTC Bratislava

Víťazka juniorského US Open vo dvojhre 

Finalistka dvoch ITF1 turnajov v Austrálii vo dvojhre

Semifi nalistka juniorského Australian Open vo štvorhre

Štvrťfi nalistka juniorského Roland Garros a Wimbledonu vo štvorhre

Členka tímu SR do 18 rokov, ktorý obsadil 2. miesto na ME družstiev do 18 rokov 

Na konci roka na 3. mieste juniorského svetového rebríčka ITF 

TALENT ROKA DO 16 ROKOV

Vivien Juhászová
Narodená 17. júla 1993

Klubová príslušnosť: TK Kúpele Piešťany

Strieborná medaila na ME jednotlivcov do 14 rokov

Členka tímu SR do 14 rokov, ktorý obsadil 3. miesto na MS družstiev v Prostějove 

a 3. miesto na ME družstiev v San Reme

Víťazka turnaja TE do 14 rokov v Prahe vo dvojhre

Finalistka turnajov TE do 14 rokov v Livorne a Piešťanoch vo dvojhre

V koncoročnom rebríčku Tennis Europe do 14 rokov na 1. mieste 

TÍM ROKA

Fedcupový tím SR
Za tím roka 2007 hrali: Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková, Jana Juricová, 

Janette Husárová, Magdaléna Rybáriková, kapitán Mojmír Mihal

Družstvo roka 2007 prehralo v zápase II. svetovej skupiny s Českou republikou 

a následne v zápase o udržanie sa v II. svetovej skupine zvíťazilo nad Srbskom

VOZIČKÁRI ROKA

Tím SR pre Svetový pohár (Jozef Felix, Dávid Chabreček, Marek Gergely ). Na SP 

v Štokholme skončil na 10. mieste a udržal sa v elitnej šestnásťčlennej skupine.

l s Mikulášom
tý a Daniela Hantuchová

Juniorka roka Kristína KUČOVÁ sa na galavečere tešila z ocenenia so 
svojimi rodičmi

Spoločnosť Montre venovala 
najlepším slovenským 

juniorom 2007 
hodinky zn. 

Fossil a Adidas

Dominik HRBATÝ prijíma blahoželaniu k prvenstvu v ankete od prezidenta 
STZ Tibora MACKA

Igor MOŠKA, generálny sekretár STZ 
v mikulášskom prestrojení (vpravo), 
víta podnikateľa Andreja BABIŠA, 
dlhoročného podporovateľa tenisu

Najviac prvenstiev
v kategórii dospelých

Karol Kučera 7

Dominik Hrbatý         7

Daniela Hantuchová 6

Karina Habšudová 4

Henrieta Nagyová 4
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Repete v Indian Wells

Daniela bola skutočnou hviezdou 
večera. Elegantná, 24-ročná svetová 
deviatka, napriek drobnej chrípke 
sprevádzanej kašľom, žiarila. „Bol to 
krásny rok. Som za to vďačná skve-
lému tímu okolo mňa. Najmä však 
podpore mojej rodiny. Rok 2007 bol 
mojím zatiaľ najkrajším v kariére,“ 
povedala víťazka dvoch turnajov 
WTA Tour v uplynulej sezóne. Po 
piatich rokoch si zopakovala triumf 
v Indian Wells. Kalifornské dejisko 
podujatia kategórie Tier I. je akýmsi 
Hantuchovej zasľúbeným miestom: 
„Asi každý tenista má také. V Indian 
Wells som dva razy vyhrala. Vždy, 
keď tam prídem, mám pocit, sa 
mi tam hrá oveľa ľahšie, užívam si 
tenis. Je to možno aj fantastickými 
fanúšikmi, ktorí sa tam schádzajú. 
Atmosféra na centrálnom dvorci, 
keď je zaplnený, je neuveriteľná.“

Pokračuje s Giménezom 

Koncom sezóny vyhrala v Linzi 
a vybojovala si účasť na svetovom 
šampionáte WTA Tour v Madride. 
Už po druhý raz v kariére štartovala 
v závere sezóny medzi najlepšími. 
Do Los Angeles 2002 cestovala po 
vyčerpávajúcom fedcupovom fi nále 
v Maspolomase. Vypadla v prvom 
kole, ale tentoraz si v Madride 
mohla robiť väčšie nádeje. Hralo sa 
v skupinách a Daniela nemala zlú 
formu. Pravda, k optimu jej čosi 

predsa len chýbalo, trochu viac času 
na prípravu, lebo o postup musela 
bojovať do posledného turnaja. Ale 
aj tak mohla rok 2007 uzatvárať bez 
výčitiek svedomia, že pre svoj tenis 
neurobila všetko. 

„Tajomstvo úspechu asi spočíva 
v tom, že som sa naučila akcep-
tovať svoje chyby a prehry nielen 
na dvorci, ale aj v živote,“ hovorí 
Bratislavčanka, ktorá urobila dobrý 
krok prechodom do barcelonskej 
akadémie Sanchez – Casal, kde ju 
vedie Ángel Giménez.

„Novú sezónu som začala v Ríme 
kondičnou prípravou. Trochu som 
hrala aj tenis, sparingpartnerom 
bol i Simone Bolelli, ktorý v no-
vembri vyhral turnaj v Bratislave,“ 
rozhovorila sa slovenská jednotka 
o príprave. „V Ríme som bola vy-
ťažená. Ešte pred odletom domov 
na vyhlasovanie ankety som mala 
fotenie pre módny magazín Vanity 
Fair. Pár dní sa zdržím aj doma. Na 
koniec roka som si však naplánovala 
prípravu v juhoafrickom Kapskom 
meste a odtiaľ idem na exhibíciu do 
Hongkongu,“ naznačila Daniela plá-
ny. Trénera Giméneza presvedčila, 
aby ju sprevádzal do JAR. O Špa-
nielovi je známe, že nerád cestuje. 
„Povedala som mu, že uvidí Kapské 
mesto, jedno z najkrajších miest 
na svete,“ prezradila Hantuchová 
taktiku, s ktorou nalákala trénera na 
cestu za africkým teplom. 

Vrcholom Peking

„Už nechcem zopakovať chybu, 
ktorú som urobila po úspešnej sezó-
ne 2002. Myslela som na to, čo všetko 
musím obhajovať. Budem sa usilovať 
pracovať ako vlani. Možno to vyjde, 
možno nie, ale dôležité je, aby mal 
človek pocit, že pre svoj tenis robí 
všetko,“ vravela tenistka roka o svo-
jom predsavzatí na sezónu 2008. 

Vrcholom roka bude pre väčšinu 
športovcov – a Hantuchová nie je 
výnimkou - olympiáda. Počet tur-
najov v jej kalendári bude závisieť 
od toho ako sa jej bude dariť, koľko 
zápasov odohrá. „Budem sa usilovať 
o to, aby forma kulminovala počas 
Pekingu. Viac mi vyhovuje, keď 
sa rozbehnem, idem na turnaje za 
sebou. Samozrejme, vždy treba nájsť 
optimálnu mieru. Ale keď vyhrávam 
zápasy, tak v účastiach na turnajoch 
rada pokračujem. Prioritou zostáva 
dvojhra. Štvorhru si zahrám iba prí-
ležitostne, takpovediac, rekreačne,“ 
doplnila. 

Ženský tenis 2008

Na otázku, čo očakáva od sveto-
vého ženského tenisu roku 2008, 
odpovedala Daniela jedným dy-
chom: „Bude veľmi zaujímavý. 
Úroveň je vysoká, každá z nás môže 
vyhrať ktorýkoľvek turnaj. Bola by 
som rada jednou z hráčok, ktorá má 
šancu vyhrávať. Jednou z najlepších 
aj v tomto roku asi bude – ak zosta-
ne zdravá - Justine Heninová. Je to 
najväčšia profesionálka v prístupe 
k zápasom i k tréningom. Právom 
jej patrí prvé miesto. Ďalej vládne 
vyrovnanosť. Všetky hráčky do 

prvej tridsiatky majú šancu vyhrať 
turnaj. Pre fanúšikov môže byť 
ženský tenis aj v najbližšom období 
veľmi atraktívny. Urobím všetko pre 
to, aby som sa vo svetovej desiatke 
ešte posúvala. Aj keď je veľmi ťažké, 
čo i len o jedno miesto ísť vyššie. 
Na tejto úrovni rozhoduje každý 
detail.“ 

Fed Cup: ešte čaká

Začiatkom decembra sa k svojmu 
štartu vo Fed Cupe Hantuchová 
ešte konkrétne nevyjadrila. „Keď 
mi to bude programovo vyhovovať, 
budem proti Česku k dispozícii. De-
fi nitívne rozhodnutie o mojej účasti 
padne v termíne pred stretnutím,“ 
povedala. 

Z niekdajšej top juniorky Sloven-
ska – lebo medzi najlepšími v roku 
Hantuchovej meno zaznelo prvý 
raz v mládežníckej kategórii – je  
dnes stálica tenisovej ankety. Skvelý 
Danielin rok rezonoval nielen medzi 
tenisovými odborníkmi, ale aj medzi 
slovenskými športovými novinármi, 
ktorí jej prisúdili v ankete Klubu 
športových redaktorov o najúspeš-
nejších športovcov Slovenska 2007 
piate miesto. 

„Bolo by pekné takto o dvanásť 
mesiacov tu stáť s olympijskou me-
dailou. A opäť sa prebojovať aj na 
koncoročný šampionát,“ zaželala 
si Hantuchová. Pekné predsavzatia 
môže splniť ak bude zdravá, naďalej 
húževnatá a využije skúsenosti, ktoré 
v profesionálnej kariére nazbierala. 
Ctižiadosti má Daniela na rozdá-
vanie. Za využitie talentu a dobrú 
robotu si úspech zaslúži.

Hantuchová: 
Bol to najlepší 

rok mojej 
kariéry

Šiesty raz v sérii sa Daniela Hantuchová stala najlepšou tenistkou 
Slovenska. Na pódium vyšla v galavečer slovenského tenisu tri 
razy – ako najlepšia žena, ako členka najúspešnejšieho tímu i ako 
najpopulárnejšia hráčka podľa ankety mesačníka Tenis. Toľko pôct 
naraz ešte nikdy nepozbierala. 

Stálice slovenského tenisu Daniela HANTUCHOVÁ a Dominik HRBATÝ bilancujú rok 200

Umiestnenie tenisu v ankete o najúspešnejších športovcov SR 1993 - 2007

ROK JEDNOTLIVCI KOLEKTÍVY

1996 6. Karina Habšudová -

1998 3. Karol Kučera 2. miešané družstvo SR, víťaz Hopman Cupu

2000 7. Dominik Hrbatý -

2001 10. Daniela Hantuchová -

2002 3. Daniela Hantuchová 2. tím SR, víťaz  Pohára federácie

2004 7. Dominik Hrbatý 3. daviscupové družstvo SR 

2005 1. Dominik Hrbatý 1. tím SR, fi nalista Davisovho pohára

2006 9. Dominik Hrbatý -

2007 5. Daniela Hantuchová -
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Tridsaťročný Hrbatý sa v rebríčku 
prepadol po tom, čo v septembri 
podstúpil operáciu lakťa. Problémy 
s rukou ho prenasledovali celý rok, 
nemohol hrať tak ako bol zvyknutý, 
vyhral iba 10 zápasov z 31 odohra-
ných. Napriek tomu ho z postavenia 
slovenskej jednotky nik nezosadil, 
Lukáš Lacko zostal za ním o tri 
priečky. „Mladí by už konečne mohli 
zapnúť. A predstihnúť ma. Pol roka 
som bol zranený, pol roka chromý,“ 
pripomenul. „Moja sezóna 2007 bola 
veľmi ubolená. Napriek tomu som sa 
stal tenistom roka...“

Mladí musia pridať

Hrbatý hľadá príčiny zaostávania 
mladších krajanov v ich prístu-
pe k tenisu. „Trénujú, ale asi len 
toľko, koľko majú nalinkované. 
V dnešnom svetovom tenise to už 
nestačí. Odtrénovať predpísaný 
počet hodín a ísť domov – to nie je 
dosť. Treba pridať. Na kurte musí 
hráč zostávať aj päť – šesť hodín. 
Mám tridsať rokov, na dvorcoch 
v NTC trénujem od začiatku, ale 
ani raz sa mi nestalo, že by niekto 
z mladých hráčov zostal a trénoval 
dlhšie ako ja. Kým sa nenaučia dať 
tenisu viac, bude, žiaľ, vrcholový te-
nis na Slovensku upadať,“ zdôraznil 
niekdajší 12. hráč sveta. 

O Davis Cupe

„Keď budem zdravý a budem 
vládať, verím, že sa dostanem 
naspäť do päťdesiatky. A keď Karol 
Beck prehodnotí svoje názory, 
zase môžeme utvoriť daviscupovú 
partiu, ktorá sa môže opäť dostať 
ďaleko. Nikdy som proti Karolovi 
nič nemal. Snažili sme sa mu po-
môcť a keby sa chcel vrátiť, nik by 
pred ním nezatváral dvere. Bolo 
by dobré pre slovenský tenis, aby 
opäť vznikol jeden skvelý tím, ktorý 
by mohol pokračovať v tom, čo tu 
bolo pred rokom 2006,“ hovorí 
Dominik. Treba veriť, že v aprílo-
vom stretnutí proti Gruzínsku bude 
môcť Hrbatý hrať. 

Všetko sa vyvíjalo sľubne. Na 
galavečere slovenského tenisu ešte 
Dominik hovoril o predsavzatí 
štartovať v Austrálii.  „Aby na 
Australian Open vyhoveli mojej 
žiadosti o voľnú kartu do hlavnej 
súťaže, musel by sa udiať zázrak... 
Prípadne by sa muselo zraniť päť 
Austrálčanov...“ so smiechom do-
dal. Bol však odhodlaný nastúpiť aj 
v kvalifi kácii a pokúsiť sa predĺžiť 
sériu doteraz 44 grandslamových 
štartov bez prerušenia. Z aktív-
nych hráčov držal v tomto smere 
rekord. 

Druhá operácia

S Ivanom Gabovičom, kondičný-
mi trénerom, sa pustil do prípravy. 
„Kondícii som sa veľa venoval. Tento 
tréning je pre mňa zábavou. Nikdy 
som sa necítil v takej skvelej kondícii 
ako teraz. Rád behám, bol som s Iva-
nom na bratislavskom krose. Skončil 
som piaty. Šiel som aj na iné bežecké 
preteky. Vytrvalostne som na tom 
ako nikdy v živote. Veľa som pracoval 
v posilňovni. Tvrdo makám od svo-
jich desiatich rokov. Dobrá kondícia 
sa nedá vybudovať v krátkom čase. 
Každý rok som sa snažil kondične 
zlepšovať. Teraz som bol dlhšie bez 
tenisu, mohol som na kondícii po-
pracovať ešte viac,“ dodal. 

V novembri už bol späť na dvorci, 
v decembri začal trénovať všetky 
údery. Ale 20. decembra na vyhla-
sovanie najúspešnejších slovenských 
športovcov, kde ako víťaz ankety 
z roku 2005 bol jedným z dekorujú-
cich, prišiel s nepríjemnou správou: 
„Idem na ďalšiu operáciu. Tentoraz 
pravého ramena. Ide však len o drob-
nosť, ale neodkladnú. Odkladá sa 
však môj návrat na dvorce až na 
marec,“ povedal. Už 21. decembra 
bol na zákroku u profesora Reinhar-
da Weinstabla, ktorý mu operoval aj 
lakeť. Ťažkosti s ramenom vyplynuli 
z novej flexibility lakťa - svaly sa 

posunuli a niektoré šľachy sa nestihli 
adaptovať na inú mechaniku pohybu. 
Bez zákroku by to mohlo trvať roky. 
A to už Dominik vedel, že po prvý 
raz od roku 1997, teda po jedenástich 
účastiach na Australian Open, bude 
v Melbourne chýbať. 

 Motiváciu nestráca

„Som hladný po tenise a teším sa 
na tréning. Mám radosť z každej lop-
ty, ktorú vybehám,“ vravel, keď bola 
ešte druhá operácia v nedohľadne. 
Po nej nasleduje všetko odznovu 
– rehabilitácia, prvé tréningové tes-
ty... „Dlhšia pauza mi dožičila pobyt 
doma, v Bratislave. Mal som viac 
času sám pre seba. Oddýchol som si 
od tenisu,“ hovoril o lepšej stránke 
nútenej prestávky. Tá sa nečakane 
natiahla. Napokon si predsa bude 
musieť nechať zmraziť rebríček. Aké 
je to pre Hrbatého byť po 11 rokoch 
mimo stovky? Na otázku reaguje 
Dominik typicky: „ Občas som 
o tom počas kariéry rozmýšľal, čo sa 
stane, keď ma to postihne... Nič sa 
nezmenilo. Mám motiváciu ísť ďalej 
a ukázať, že stále mám na to, aby som 
sa do svetovej špičky vrátil. Nepadol 
som svojou vinou, podpísalo sa pod 
to moje zranenie.“ Je obdivuhodné, 
že sa na veci aj po problémovom roku 
díva iba pozitívne.  

ú rok 2007 na stretnutí s médiami

Tridsiatnik 
Hrbatý: 

Toto víťazstvo 
ma neteší

Dominik Hrbatý je siedmy raz najlepším slovenským tenistom 
roka. Po prvý raz však ako hráč mimo svetovej stovky. „Toto víťazstvo 
v ankete ma ani neteší,“ konštatoval Dominik bezprostredne po 
vyhlásení výsledkov. „Získať takýto titul s renkingom 135, to je trochu 
hanba,“ dodal. 

Narodeniny doma
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Roky trávil Dominik Hrbatý, víťaz šiestich turnajov okruhu 

ATP, januárové dni u protinožcov. Keď mal šestnásť, bol tam 

ako junior, keď mal devätnásť, už ako senior, ktorý v pamätnom 

osemfi nále v piatich setoch trápil Samprasa. Od roku 1997 osla-

voval svoje narodeniny 4. januára vždy iba medzi tenisovými 

priateľmi, ďaleko od domova, na južnej pologuli. Na svoju 

tridsiatku však nútene musel zostať doma a konečne si mohol 

vychutnať oslavy – ešte k tomu jubilejné - v rodinnom kruhu. 

Všetci gratulanti, ku ktorým sa pripájame, mu želali hlavne 

zdravie a ešte veľa tenisových úspechov!    

Dvojstranu autorsky pripravila: Zuzana WISTEROVÁ
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Ako je známe, v predchádzajúcich 
dvoch ročníkoch suverénne u vás za-
bodoval Dominik Hrbatý. V 12. čísle 
Tenisu 2007 sme už konštatovali, že 
aj vlani ste sa nechali ovplyvniť najmä 
výkonmi vašich favoritov.

Svedčí o tom aj fakt, že Dominik 
Hrbatý, ktorého v uplynulej sezóne 
výrazne pribrzdili problémy s lakťom 
a jeho následná operácia, neskončil 
tentoraz na čele pelotónu. Ako sa 
hlasovací maratón skončil? Najpopu-
lárnejšou tenistkou sa stala po prvý raz 
Daniela Hantuchová. Čitatelia ocenili 
nielen jej individuálne výsledky, ale aj 
jej vystúpenia vo fedcupových stret-
nutiach Slovenska, v ktorých ju videli 
v Bratislave aj Košiciach.

JAN KUKAL (65 r.), bývalý čes-
koslovenský reprezentant, dlho-
ročný úspešný tréner, znalec tenisu 
a umenia. Ako tréner a kapitán 
sedel pražský rodák žijúci na Slo-
vensku na lavičkách ôsmich rôz-
nych reprezentácií. Roku 1994 bol 
prvým kapitánom Slovenska v Po-
hári federácie. Má veľkú zásluhu 
na úspechoch dlhoročnej zverenky 
Henriety Nagyovej. Bol pri deviatich 
grandslamových tituloch hráčov, 
s ktorými spolupracoval – napríklad 

Mandlíkovej, Lendla či Mustera. 
Hoci nedávno oslávil 65. narodeniny, 
stále je aktívny ako tréner.

Tibor LEŠNIAK (49), micha-
lovský rodák, získal vzťah k tenisu 
prostredníctvom dcéry Moniky, 
ktorá hrala vo všetkých mládežníc-
kych kategóriách, teraz už hrá medzi 
ženami. Založil v meste tenisový klub 
Tc STŠ Michalovce, je mládežníckym 
trénerom a šikovným organizátorom 
turnajov. V Michalovciach utvoril, 
a finančne zabezpečil, extraligový 

tím žien. Bol hlavným usporiadate-
ľom 10-tisícového turnaja žien a pra-
videlne sa venuje deťom súťažiacim 
v Detskom Davis Cupe a Fed Cupe. 
V meste a jeho okolí patrí medzi 
najväčších propagátorov tenisu.

Ján  PAŠKA (59) pracuje 32 rokov 
vo vedení senického tenisového klu-
bu, ktorý pomáhal zakladať. Počas 
celého obdobia zastupuje senický te-
nis najskôr v krajskom a v súčasnosti 
v Západoslovenskom tenisovom 
zväze. Bol aktívnym hráčom, popri 
organizačnej práci  získal roku 1976 
trénerskú kvalifi káciu a dlhodobo sa 
venoval príprave tenisovej mládeže. 
Podarilo sa mu vychovať viacerých 
dobrých tenistov, pre niektorých 
z nich je trénerská práca dnes pro-
fesiou i v zahraničí. Z vlastných 

odchovancov vytvoril družstvo 
mužov, ktoré postupne doviedol až 
do I. ligy.

František VRTÁK (53) sa športu 
venoval od detstva. Ako dorastenec 
hral futbal za Baník Prievidza. Po 
nástupe na VŠD v Žiline so spo-
lužiakmi upravili tenisový dvorec 
medzi internátmi a začal hrať tenis. 
Trvalý vzťah k tenisu získal v čase, 
keď nastúpil pracovať v Slovenských 
uhoľných baniach v Prievidzi. Od 
roku 1982 je členom výboru TK 
Baník Prievidza a od roku 1988  
predsedom klubu. Najúspešnejším 
v činnosti klubu bol rok 2006. Tenisti 
získali 17 medailí na majstrovstvách 
SR. Pod Vrtákovým vedením sa roku 
1998 podarilo zrealizovať výstavbu 
nového tenisového areálu.

Ocenenia za rozvoj tenisu
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Na tenisovom galavečere zbierajú ocenenia predovšetkým úspešní 
hráči. Ale sa nezabúda ani na tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tenisu 
ako tréneri či funkcionári. Vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj tenisu 
si zo štyroch ocenených prevzali traja, chýbal iba Jan Kukal, ktorý bol 
v čase vyhlasovania odcestovaný. 

Ocenenie Za zásluhy o rozvoj tenisu prevzali z rúk prezidenta STZ Tibora MACKA (prvý vľavo) – zľava Ján  PAŠKA, Tibor LEŠNIAK a František VRTÁK. Medzi 
gratulantmi bol i predseda Rady STZ Ján FRANČÁK (vpravo).

Vašou kráľovnou je Hantuchová
V ankete mesačníka Tenis hlasovalo 316 čitateľov

V 3. ročníku ankety mesačníka 
Tenis, do ktorej sa zapojilo 316 čita-
teľov, ste si mali vybrať najpopulár-
nejšieho tenistu uplynulého roka. 

1. Daniela Hantuchová(Slávia Agrofert STU) 84
2. Dominika Cibulková (Slovan Slovenská sporiteľňa) 58
3. Kristína Kučová (Slovan Slovenská sporiteľňa) 43
4. Lenka Wienerová (Mladosť Košice) 41
5. Dominik Hrbatý (Slovan Slovenská sporiteľňa) 28
6. Lukáš Lacko (Kúpele Piešťany) 26
7. Martin Kližan (Slávia Agrofert STU) 13
8. Marek Semjan (Slávia Agrofert STU) 9
9. Lukáš Lisý (Mladosť Košice) 5

10.  Radko Čurný (Slávia SPU AX-V Nitra), Marcel Gašpar 
(Iskra Petržalka), Miroslav Kleman (Ellite Team Nové 
Zámky), Klaudia Malenovská (Slávia Agrofert STU), Ju-
liána Marasová (Tatran Prešov), Michal Mertiňák (Slávia 
Právnik), Július Staššík (Slávia SPU AX-V Nitra), Romana 
Tabaková (Slovan Slovenská sporiteľňa) a Filip Vittek (Slá-
via Trnava)- všetci po 1 hlase. 

 Hlasovalo 316 respondentov.
Elegantná Daniela HANTUCHOVÁ bola 
ozajstnou kráľovnou večera

ANKETA O NAJPOPULÁRNEJŠIEHO 
TENISTU 2007 

podľa čitateľov mesačníka Tenis
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Mojmír MIHAL, kapitán Slo-
venska, by sa so svojím tímom boju 
o záchranu rád vyhol. Vo funkcii 
má za sebou sedem stretnutí – šesť 
víťazných. Tím pod jeho vedením 
prehral iba s Českom vlani v apríli 
v Bratislave. Teraz má SR šancu na 
revanš. 

 Zväz vám dal opäť dôveru. 
Slovenský tím v Pohári federácie 
budete viesť už tretí rok. Potešilo 
vás to?

Beriem to tak, že dôvera je aj 
hodnotením mojej uplynulej práce.  
Preto som rád, že som opäť dostal 
ponuku. Priznávam, určité nedo-
rozumenia v tíme boli. Dúfam, že sa 
nám ich podarilo vyjasniť. Myslím 
si, že všetko sa dá vyriešiť dobrou 
vôľou a ochotou komunikovať. Nej-
de o žiadne osobné spory. Všetkým 
nám predsa záleží na reprezentácii.

 Doteraz sa vám vždy darilo po-
staviť najsilnejší tím. Nominačný 
termín je v čase našej uzávierky, na-
značte však, bude to tak aj teraz?

Ja verím, že opäť nastúpime s naj-
lepším družstvom. Pravda, ešte 
nás čakajú rokovania s hráčkami. 
Hantuchová povedala, že sa vyjad-
rí po skončení Australian Open. 
S ochotou reprezentovať rátam aj 
u Cibulkovej. S Husárovou som 
hovoril, vyjadrila sa kladne a v tíme 
by mala byť aj Rybáriková. 

 Máte pripravené ďalšie mená, 
ak by táto zostava nevyšla?

Samozrejme, ale nebudem ich 
hovoriť. Verím, že nastúpime so 
spomínaným kvartetom.

 V tíme súpera sa nedávno 
zmenil kapitán. Môže to mať na 
Česko vplyv?

Myslím si, že nie. Petr Pála je reš-
pektovaný hráč, výborný deblista, žo-
viálny človek, ktorý bude schopný po-
staviť proti nám najsilnejší český tím.

 Nemôže zmena kapitána ovplyv-
niť účasť Vaidišovej v družstve?

Je ťažké hovoriť za súpera. Napo-
kon, istotu nemáme ani my. Veď ide 
o špičkové hráčky, ktoré cestujú po 
turnajoch najvyšších kategórií. Môže 
sa stať, že sa zrania alebo sa nebudú 
cítiť v optimálnej forme. Alebo dajú 
prednosť individuálnemu progra-
mu. Preto musíme s hráčkami vždy 
debatovať.

 Vlani v apríli Slovensko s Čes-
kom prehralo 0:5, ale kým nepadlo 

rozhodnutie, videli diváci v NTC tri 
veľmi tesné zápasy. Teraz – ak na-
stúpi družstvo kompletne - by mal 
mať slovenský tím väčšiu silu...

Daniela Hantuchová sa vrátila do 
TOP 10, prebojovala sa na Masters 
a herne vyrástla. Dominika Cibul-
ková sa dostala do päťdesiatky, hrala 
vynikajúco proti Srbsku a aj novú se-
zónu začala kvalitne. Aj Magdaléna 
Rybáriková sa po zranení vrátila do 
niekdajšej pohody. Máme silný a vy-
rovnaný tím. Stretnutie s Českom je 
úplne otvorené.

 Hrá sa v Brne na supremovom 
koberci. Bude to Slovensku vyho-
vovať?

Povrch bude taký, na akom sa hrá-
va na svetových turnajoch, Česi iste 
nebudú experimentovať. Budeme 
mať možnosť si naň zvyknúť. A čo 
sa týka Brna – myslím si, že niekedy 
je lepšie hrať vonku. Naše tenistky 
to nezväzuje ako sa to niekedy stáva 
v domácom prostredí. 

 Za akých okolností by mohlo 
Slovensko vyhrať?

Ak hráčky podajú najlepší vý-
kon. Doteraz vždy vo fedcupových 
zápasoch ukázali svoje maximum. 
Pravda, nie vždy to musí stačiť na 
víťazstvo. Verím, že tentoraz by to 
stačiť mohlo.

Zuzana WISTEROVÁ

Nevlastný otec a tréner Nicole 
Vaidišovej pre české médiá uviedol: 
„Chcem byť viac doma, rodina ma 
potrebuje.“ Doma, to v jeho prípade 
znamená na Floride. Kodatovu ro-
dinu, okrem manželky a Nicole, 
tvoria ešte dvaja chlapci. Podľa jeho 
slov, tí ho potrebujú dnes už viac ako 
Nicole. Pochopiteľne, hneď sa obja-
vili špekulácie. Vaidišová totiž chodí 
s Radkom Štěpánkom, americké mé-
diá uverejnili, že dokonca už vyplnili 
aj svadobné formuláre. Médiá preto 
zaujímal Kodatov názor na účasť jeho 
zverenky vo fedcupovom stretnutí 
proti Slovensku. „To ide mimo mňa. 
Je to záležitosť Nicole a jej agenta. 
Zatiaľ mi však nie je známy žiadny 

dôvod, pre ktorý by nehrala,“ pove-
dal Kodat pre denník Sport.

Predpokladáme, že v nominácii 
Česka v Brne budú obe jeho najlepšie 
hráčky – Nicole Vaidišová i ľaváčka 
Lucie Šafářová, rodáčka z tohto mes-
ta. Kto ďalší – môžeme iba tipovať: 
Zakopalová, Benešová, Kvitová...

Nový český kapitán, 32-ročný 
Petr Pála, už pri tíme pôsobil vlani 
ako manažér. V januári sa vybral 
do Austrálie v dvojitej úlohe – ako 
deblista, aj ako pozorovateľ adeptiek 
na štart vo fedcupovom tíme. Hráč, 
ktorý bol v TOP 10 vo štvorhre, ide 
v šľapajach svojho otca Františka. Aj 
ten v minulosti pôsobil pri reprezen-
tačných výberoch.

V Pohári federácie obhajuje pr-
venstvo Rusko, ktoré na zápas 1. 
kola cestuje do Izraela. V aktuálnom 
fedcupovom rebríčku je obhajca na 
čele, Česku patrí 11., Slovensku 14. 
miesto.

Český tím, najbližší súper Slovenska v Pohári federácie (bilancia 0:2 
z pohľadu SR), má nového kapitána – ešte aktívneho profesionála Petra 
Pálu (na snímke). Aleš Kodat, ktorý viedol družstvo vlani v Bratislave, 
síce zmluvu predĺžil na ďalšiu sezónu, ale tesne pred koncom roka 
svoje rozhodnutie zmenil.

Rusko obhajuje,
Česko povedie Pála 

Mihal so silným tímom
Slovenský kapitán by chcel mať v Brne Hantuchovú, Cibulkovú, Rybárikovú a Husárovú

V prvý februárový víkend sa najskalnejší slovenskí tenisoví 
fanúšikovia vyberú do Brna. V pavilóne B výstaviska sa 2. – 3. 
februára stretnú vo fedcupovom súboji II. svetovej skupiny Česko 
a Slovensko.  Víťazný tím pôjde do aprílovej baráže, v ktorej sa hrá 
o postup do elitnej osmičky I. svetovej skupiny. Kto prehrá, bude sa 
musieť zachraňovať v druhej svetovej osmičke.

FED CUP 2008
2. – 3. februára

1. kolo I. svetovej skupiny

 Izrael - Rusko

 USA - Nemecko

 Čína - Francúzsko

 Taliansko - Španielsko

II. svetová skupina

 Ukrajina - Belgicko

 Japonsko - Chorvátsko

 Česko - Slovensko

 Argentína - Rakúsko

F
O

TO
 (

2
):

 D
u

ša
n

 B
A

R
B

U
Š

PROGRAM V BRNE

2. 2. SOBOTA 13.00

3. 2. NEDEĽA 12.00
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1. Federer (Švajč.)     7180
2. Nadal (Šp.) 5780
3. Djokovič (Srb.) 4315
4. Davydenko (Rus.) 2825
5. Ferrer (Šp.) 2615
6. Roddick (USA)  2530
7. González (Čile) 2005
8. Gasquet (Fr.) 1895
9. Murray (V.Brit.) 1830

10. Nalbandian (Arg.) 1775
11. Haas (Nem.) 1720
12. Robredo (Šp.) 1705
13. Berdych (ČR) 1685
14. Južnyj (Rus.) 1670
15. Blake (USA) 1610
16. Baghdatis (Cyp.) 1600
17. Caňas (Arg.) 1598
18. Moya (Šp.) 1505
19. Ljubičič (Chorv.) 1440
20. Chela (Arg.) 1425

1. Bryan B. (USA)  6075
1. Bryan M. (USA)  6075
3. Nestor (Kan.) 4300
4. Knowles (Bah.)  3995
5. Vízner (ČR) 3610
6. Knowle (Rak.) 3600
7. Zimonjič (Srb.)        3515
8. Aspelin (Švéd.) 3345
9. Dlouhý (ČR) 3120

10. Hanley (Austr.) 2995
10. Ullyett (Zimb.)  2995
12. Clement (Fr.) 2780
13. Paes (Ind.) 2770
14. Damm (ČR)       2770
15. Björkman (Švéd.)  2675
16. Mirnyj (B-rus.)  2660
17. Llodra (Fr.) 2586
18. Erlich (Izr.) 2495
18. Ram (Izr.) 2495
20. Santoro (Fr.) 2451

1. Heninová (Bel.) 6430
2. Kuznecovová (Rus.) 3810
3. Ivanovičová (Srb.) 3516
4. Jankovičová (Srb.) 3390
5. Šarapovová (Rus.)       2956
6. Čakvetadzeová (Rus.) 2880
7. S. Williamsová (USA) 2772
8. V. Williamsová (USA) 2470
9. HANTUCHOVÁ (SR) 2367

10. Bartoliová (Fr.) 2191
11. Dementievová (Rus.)  1985
12. Vaidišová (ČR) 1977
13. Golovinová (Fr.) 1882
14. Petrovová (Rus.) 1862
15. Schnyderová (Švajč.) 1836
16. Safi nová (Rus.) 1750
17. Peerová (Izr.) 1640
18. Mauresmová (Fr.)  1503
19. Szávayová (Maď.) 1316
20. Bammerová (Rak.) 1308

1. Blacková (Zimb.)  5560
1. Huberová (JAR) 5560
3. Raymondová (USA)  3960
4. Srebotniková (Slo.) 3670
5. Stosurová (Austr.) 3626
6. Sugijamová (Jap.)  3615
7. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  3425
8. Jung-Jan Čan (Taiw.) 3365
9. Santangelová (Tal.) 3330

10. Stubbsová (Austr.) 2990
11. Peschkeová (ČR) 2815
12. Moliková (Austr.) 2760
13. Dechyová (Fr.) 2510
14. Zi Jang (Čína) 2410
15. Safi nová (Rus.) 2370
16. Jie Ženg (Čína) 1902
17. Tian-tian Sun (Čína) 1810
18. Mirzová (Ind.) 1680
19. Uhlířová (ČR) 1665
20. Šuai Peng (Čína) 1550 A
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Berankis (Lit.) 1380
2. Ignatik (B-rus.) 1325
3. Eysseric (Fr.) 833
4. Ramirez (Mex.) 757
5. Grigorov (Rus.) 668

6. Elias (Por.) 667
7. Janowicz (Poľ.) 666
8. Cunha (Braz.) 666
9. Dimitrov (Bul.) 646

10. Williams (USA) 608

1. Radwanská U. (Poľ.) 1296
2. Pavľučenková (Rus.) 1087
3. KUČOVÁ (SR) 1010
4. Oudinová (USA) 948
5. Hendlerová (Bel.) 812

6. Narová (Jap.) 786
7. Lykinová (Rus.) 775
8. Hofmanová (Rak.) 765
9. Brengleová (USA) 762

10. Jovanovská (Srb.) 705

ATP
RACE - DVOJHRA

72. Klec Ivo        1

NASADZOVACIE REBRÍČKY 

DVOJHRA
138. Hrbatý Dominik  308

150. Lacko Lukáš   285

227. Klec Ivo 182

295. Mertiňák Michal  127

329. Čapkovič Kamil 107

393. Kližan Martin 84

436. Stančík Ján  69

458. Červenák Pavol 63

467. Semjan Marek 60

581. Beck Karol 36

606. Polášek Filip 33

693. Mečíř Miloslav 24

719. Somogyi Alexander 22

831. Švarc Ladislav  14

887. Pažický Michal 12

912. Zelenay Igor  11

937. Krošlák Ján 10

1178. Sikora Adrián  5

1215. Janči Tomáš  4

1215. Bocko Matej 4

1273. Miklušičák Peter 3

1303. Martin Andrej 3

1354. Macko Michal 2

1354. Durdík Martin 2

1391. Bohunický Tomáš 2

1391. Horečný Matúš 2

1484. Hromec Martin 1

1484. Polyák František 1

ŠTVORHRA
52. Mertiňák Michal  1010

112. Polášek Filip 480

160. Zelenay Igor   346

288. Čapkovič Kamil  185

345. Klec Ivo 151

348. Hrbatý Dominik  150

405. Lacko Lukáš 125

520. Stančík Ján 79

556. Červenák Pavol 70

561. Kližan Martin 68

647. Semjan Marek 56

698. Somogyi Alexander 48

735. Hromec Martin 42

792. Pažický Michal 36

920. Martin Andrej 24

1049. Sikora Adrián 16

1076. Horečný Matúš  14

1089. Béreš Matúš 13

1108. Beck Karol 12

1204. Mečíř Miloslav 12

1223. Bocko Matej 8

1293. Janči Tomáš 8

1384. Durdík Martin 4

1384. Bruthans Viktor  4

WTA TOUR
DVOJHRA

9. Hantuchová Daniela  2367

48. Cibulková Dominika 589

170. Suchá Martina  178

229. Rybáriková Magdaléna 122

243. Hrozenská Stanislava  112

249. Kučová Zuzana  109

280. Tvarošková Lenka  91

294. Juricová Jana   85

338. Kachlíková Katarína  65

344. Wienerová Lenka  64

488. Nociarová Dominika 35

498. Vajdová Nikola 32

528. Babáková Martina 30

566. Kurhajcová Ľubomíra  25

585. Kučová Kristína 23

587. Malenovská Klaudia 23

626. Pochabová Michaela 19

670. Balogová Martina 17

745. Boczová Klaudia 13

750. Husárová Janette 12

819. Kochanová Monika 10

906. Veresová Patrícia 7

969. Diešková Dominika 5

1006. Tabaková Romana 4

1026. Zlochová Zuzana 4

ŠTVORHRA
25. Husárová Janette  1440

45. Hantuchová Daniela  964

194. Kachlíková Katarína  183

215. Tvarošková Lenka  161

250. Suchá Martina 124

277. Babáková Martina  112

325. Kučová Zuzana   81

381. Hrozenská Stanislava 61

462. Cibulková Dominika 43

504. Diešková Dominika 37

560. Kučová Kristína 30

589. Zlochová Zuzana 26

604. Kochanová Monika 24

627. Juricová Jana 22

679. Boczová Klaudia 19

706. Poljaková Katarína 17

753. Malenovská Klaudia 14

766. Hojčková Lenka     13

842. Pochabová Michaela 10

866. Wienerová Lenka 9

870. Veresová Patrícia 8

REBRÍČEK ITF 
JUNIORI

71. Klempa Zalán 277

104. Gašparetz Alexander 220

162. Budoš Marek 172

180. Gašparetz Róbert  161

349. Kovalík Jozef 82

413. Lazarčík Martin 67

601. Janúch Róbert 36

861. Havaj Filip 17

899. Mydla Matúš 15

963. Brtko Michal 13

1394. Košec Ivan 3

1394. Daniš Marko 3

1556. Šuran Peter 2

JUNIORKY
3. Kučová Kristína 1010

26. Juríková Lenka 545

41. Boczová Klaudia 421

42. Tabaková Romana 415

132. Luknárová Zuzana 238

136. Širilová Monika 235

220. Jůrová Petra 162

222. Baranová Katarína 161

244. Morgošová Karin 148

245. Kovarčíková Lucia 147

252. Poljaková Katarína 142

285. Hončová Michaela 130

359. Zlochová Zuzana 107

423. Hríbiková Miroslava 88

427. Mečířová Lucie 87

461. Vršková Lucia 80

466. Juhászová Vivien 78

578. Kuľhová Petra Mária 56

579. Popluhárová Andrea 56

743. Kovaľová Lucia 37

769. Kucianová Kristína 35

779. Peterčáková Jarmila 35

807. Blašková Veronika 32

877. Čepelová Jana 27

1007. Jasová Dominika 20

1070. Voščeková Mária 17

1092. Mészárosová Michaela 17

1097. Mravcová Ivana 16

1206. Mansfeldová Klaudia 12

1206. Krommelová Ivana 12

1256. Záteková Veronika 10

1485. Mihalovičová Jana 5

1632. Antoniewiczová Petronella 5

REBRÍČEK TE
do 14 rokov

CHLAPCI
48. Fabian Patrik 107

65. Kmeťko Tomáš 82

168. Polivka Richard 30

169. Kianička Michal 30

315. Kačij Vladislav 10

315. Hric Ivan 10

315. Andiľ Robert 10

315. Čelovský Dávid 10

315. Blaško Martin  10

315. Chlpík Ivan 10

315. Maruščák Matej 10

315. Šipoš Jakub 10

DIEVČATÁ
15. Uberalová Petra 315

20. Kucharová Michala 255

36. Schmiedlová Karolína 180

63. Ostrožlíková Michaela 140

75. Ondrušová Zuzana 125

76. Karaff ová Natália 125

119. Bessenyeiová Ester 85

232. Brestovičová Gabriela 32

352. Kötelesová Barbora 15

401. Bubelová Nina 12

415. Krištofovičová Silvia 10

415. Harčárová Dana 10

415. Mihaľovová Nicolette 10

415. Žilincová Michaela 10

SLOVENSKÍ HRÁČI 
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Kristína Kučová, juniorská šam-
piónka US Open 2007, sa koncom 
roku nemohla sťažovať na nedostatok 
zaujímavých akcií. Sedemnásťročná 
členka NTC sa stala ďalšou tenist-
kou, ktorú čitatelia denníka Pravda 
pasovali za najlepšiu juniorskú špor-
tovkyňu Bratislavy.

Hráčka bratislavského Slovana 
nadviazala v tejto ankete na úspechy 
ďalších víťazných tenistov. Ocenenie 
preberala v Primaciálnom paláci 
a priznala, že prvenstvo nečakala: 
„Som šťastná, že som získala toľko 
hlasov,“ povedala najlepšia tenistka 
medzi juniorkami na Slovensku v mi-
nulom roku. Hektický záver sezóny 
sa prelínal s prípravou na novú. Na 
vyhlásenie najlepších tenistov si Kika 
odskočila z tatranského sústredenia 
a ešte sa poriadne ani nezačala ro-
zohrávať na dvorci – prišlo nečakané 
pozvanie na exhibíciu do tirolského 
lyžiarskeho strediska St. Anton. 

„Bol som práve lyžovať, keď ma 
oslovil môj starý tenisový známy 

Günther Bresnick, či by zo Slovenska 
nemohla ísť do St. Antonu niektorá 
talentovaná hráčka. Dal som tip na 
Kristínu Kučovú,“ vysvetľuje genézu 
pozvania Branislav Stankovič, bývalý 
profesionál, organizátor turnajov na 
Slovensku. V minulosti v St. Antone 
štartovali Karol Kučera aj Dominik 
Hrbatý. Kučovej tréner v NTC Martin 
Zathurecký zvažoval chvíľu účasť, ale 
ponuka dobrého tréningu so svetový-
mi hviezdami, kvalitná regenerácia 
a atraktívna alpská lyžovačka boli pre 
mladú hráčku veľmi lákavé. 

„Dopoludnia sme trénovali, popo-

ludní sa hrali zápasy. Domáca Sybille 
Bammerová Kiku príjemne uviedla 
v spoločnosti známych tenisových 
osobností. So Schnyderovou si dva 
razy zatrénovala. Bola to dobrá skú-
senosť,“ hodnotí Zathurecký.

Keďže išlo o exhibíciu, každý 
z účastníkov využil zimné stredisko aj 
na spríjemnenie prípravy. Marat Sa-
fi n, najväčšia hviezda medzi mužmi, 
po ktorého organizátori poslali do Špa-
nielska súkromné lietadlo, viac času 
strávil na snouborde ako na dvorci. 
Medzi mužmi štartovali ešte Koubek, 
Kohlschreiber, Melzer, Koroľov, Sela.

„Každý večer sme sa stretali na spo-
ločnej večeri vo veľkom stane. V hoteli 
Kika využívala bazén, vírivku, ale aj 
posilňovňu. Bolo to perfektných pár 
dní pred náročnou novou sezónou,“ 
dodal tréner našej mladej šampi-
ónky. Kučová, tretia juniorka sveta 
sezóny 2007, spoznávala tenisové esá 
a blysla sa v spoločenských súťažiach. 
Vyhrala lyže a Koubek jej daroval 
viazanie. „Na záver sme získali ešte 
jedno pozvanie od pána Bresnicka 
na tréningy vo viedenskej akadémii,“ 
dodal Zathurecký. 

(zw)

Kučová v spoločnosti hviezd

20. ročník Tennis Trophy
Výsledky Kučovej: - Bammerová (Rak.) 

0:6, 2:6, o 3. miesto: - Arvidssonová 

(Švéd.) 2:8 v jednom tzv. profesionál-

nom sete. Finále – muži: Kohlschreiber 

(Nem.) - Sela (Izr.) 4:6, 6:3, 10:2 - zápa-

sový tajbrejk, ženy: Bammerová (Rak.) 

- Schnyderová (Švajč.) 6:4, 7:6 (2)

1996 Karina Habšudová víťazka medzi dospelými
1997 Slávia Právnik tím roka
1998 Karol Kučera, víťaz medzi dospelými
2005 Dominik Hrbatý víťaz medzi dospelými
2006 Martin Kližan najlepší junior Bratislavy
2007 Kristína Kučová víťazka juniorskej kategórie

Tenis v ankete o športovcov Bratislavy

Kristína s Patty SCHNYDEROVOU 
v Tirolsku

Aj toto patrí k exhibičnému turnaju 
v St. Antone: Kristína KUČOVÁ s tréne-
rom Martinom ZATHURECKÝM si užili 
lyžovačku
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O víťazstve USA nad Srbskom 
vo finále Hopmanovho pohára 
rozhodla až záverečná štvorhra. 
V 20-ročnej histórii podujatia sa 
z prvenstva po piaty raz tešili Ame-
ričania. Jubilejný ročník, na ktorom 
chýbali obhajcovia z Ruska, zažil 
niekoľko kuriozít.

Prvou bola neúčasť Sereny Wil-
liamsová v prvom stretnutí v sku-
pine. Pre chorobu sa proti Indii 
„uliala“. Partnerom Mardyho Fisha 
bola na úvod Shaughnessyová. Ne-
štandardná bola aj fi nálová absencia 
Jankovičovej v singlovom zápase 
žien. Srbka kvôli zraneniu odohra-

la len jednu kompletnú dvojhru 
– ďalšie dve skrečovala a vo fi nále 
nastúpila len na štvorhru. Zdravotné 
problémy mal počas turnaja aj Čech 
Tomáš Berdych. 

Najúspešnejším jednotlivcom 
bol Djokovič – vyhral všetky svoje 
singlové zápasy, ale v záverečnom 
fi nálovom mixe mu už chýbali sily. 
„Neviem, koľko zápasov musím 
vyhrať, aby sme získali trofej. Kaž-
dý deň som vyhral dva a predsa ju 
nemáme...“ ponosoval sa Srb, tretí 
hráč sveta. Jankovičová po finále 
uznala: „Som Novakovým veľkým 
dlžníkom. On má zásluhu na našom 

fi nále.“ Serena Williamsová získala 
trofej po druhý raz – už roku 2003 sa 
z nej tešila po boku Jamesa Blaka.

Slovenský tenis mal na 20. ročníku 
Hopmanovho pohára miešaných 
tímov zastúpenie iba v zákulisí. Srba 
Novaka Djokoviča sprevádzal jeho 
bratislavský tréner Marián Vajda. 
Martinu Navrátilovú, ktorá v Perthe 
komentovala, ale aj vystavovala 
svoje maľby, sprevádzal Juraj Králik. 
Tento slovenský výtvarník prišiel 
pred rokmi za slávnou hráčkou 
s nápadom pustiť sa do tvorby plá-
tien, na ktorých zanecháva farebné 
stopy loptička z rakety tenisovej 

legendy. S výstavou obišla dvojica 
grandslamové turnaje a zavítala aj 
do Perthu, kde na silvestrovskom 
bále v Burswood Dome vydražila 
Navrátilová jeden obraz za 6000 
austrálskych dolárov.

Škoda, že momentálne nemá náš 
tenis takú dvojicu, ktorá by mohla 
reprezentovať na Hopman Cupe 
a nadviazať na niekdajších sloven-
ských víťazov. V listine šampiónov 
je za dve desaťročia až päť mien slo-
venských tenistov – trofej v Perthe 
získali Mečíř (so Sukovou), Kučera 
s Habšudovou a Hrbatý s Hantu-
chovou.

Serena sa 
„uliala“, 
ale má

Hopman Cup

HOPMANOV

POHÁR

VO FAKTOCH

A-SKUPINA

Srbsko – Taiwan 3:0; 

Jankovičová – Su-wei 

Hsieh 64, 64, Djokovič – Jen-hsun Lu 75, 26, 

63, štvorhra: 36, 62, 10:8.

Francúzsko – Argentína 2:1; Golovinová 

– Dulková 64, 63, Clément - Chela 36, 16, 

štvorhra: 63, 62.

Srbsko – Francúzsko 2:1; Jankovičo-

v á  -  G o l o v i n o v á  1 0  s k r. ,  D j o k o v i č 

– Clément 63, 63, štvorhra: 57, 64, 10:4.

Taiwan – Argentína 3:0; Su-wei Hsieh – Dul-

ková 36, 76(2), 75, Jen-hsun Lu – Chela 63, 64, 

štvorhra: 36, 64, 10:4.

Srbsko – Argentína 2:1; Jankovičová - Dul-

ková 76(10), 02 skr., Djokovič – Chela 62, 63, 

štvorhra: 61, 36, 10:4.

Francúzsko – Taiwan 3:0; Golovinová – Su-

wei Hsieh 61, 61, Clément – Jen-hsun Lu 

76(3), 64, štvorhra: 64, 46, 10:6.

Konečné poradie: 1. Srbsko 3 výhry (na body 

7:2), 2. Francúzsko 2 (6:3), Taiwan 1 (3:6), 

Argentína 0 (2:7).

B-SKUPINA

USA – India 2:1; Shaughnessyová – Mirzová 

63, 46, 63, Fish – Bopana 62, 64, štvorhra: 

46, 46.

Austrália – Česko 2:1; Moliková – Šafářová 

75, 62, Luczak – Berdych 67(7), 46, štvorhra: 

75, 63.

USA – Česko 3:0; S. Williamsová – Šafářová 

60, 26, 75, Fish, S. Williamsová – Berdych, 

Šafářová 60 skr., Fish – Berdych skr.

India – Austrália 2:1; Mirzová – Moliková 

62, 26, 64, Bopanna – Luczak 67(3), 26, 

štvorhra: 62, 46, 13:11.

USA – Austrália 3:0; S. Williamsová – Mo-

liková 62, 76(7), Fish – Luczak 76(5), 76(10), 

štvorhra: 62, 63.

Česko – India 2:1; Šafářová – Mirzová 62, 

46, 63, Berdych – Bopanna 64, 60, štvorhra: 

36, 26.

Konečné poradie: 1. USA 3 výhry (na body 

8:1), 2. India 1 (4:5), 3. Austrália 1 (3:6), 

4. Česko 1 (3:6).

FINÁLE: USA – Srbsko 2:1; Fish – Djokovič 

26, 76(4), 67(4), S. Williamsová – Jankovičová 

skr., štvorhra: 76(5), 62. 

Serena WILLIAMSOVÁ a Mardy FISH, víťazi Hopman Cupu 2008, si podelili 
prémiu 250-tisíc austrálskych dolárov
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V parížskom klube TCBB Bo-
lougne, druhom najväčšom vo 
Francúzsku, štartovalo začiatkom 
roka na turnaji Tennis Europe pre 
dvanásťročných 900 hráčov starého 
kontinentu. Slovenské trio, o účin-
kovaní ktorého nám napísal tréner 
výpravy Róbert Nagy, tvorili Šarlota 
Česneková (Slávia STU Bratislava), 
Oliver Nagy (TK ŠTK Šamorín), 
Michal Marko (Dixon Banská 
Bystrica). 

V dobrej konkurencii sa vynika-
júco presadil Oliver Nagy. Vyhral 
vo všetkých šiestich zápasoch 
a domov si priniesol víťaznú trofej. 

Všetky súboje boli veľmi náročné, 
pravda, najťažšie bolo semifi nále. V 
ňom odvrátil Oliver dva mečbaly a 
vo fi nále sa stretol s domácou ná-
dejou Ondom Obiangom. Francúz 
svoje predchádzajúce stretnutia 
vyhrával ľahko. Dve stovky divákov 
sledujúcich fi nále prekvapil však 
suverénny výkon slovenského te-
nistu, ktorý zvíťazil 6:3, 6:1. Oliver 
Nagy bude fi gurovať v zozname, 
v ktorom sú Heninová, Monfils, 
Gasquet, Grosjean, Mauresmová 
a ďalší tenisti zvučných mien, víťazi 
z minulosti. 

Šarlota Česneková sa prebojovala 

do osemfi nále, v ktorom podľahla 
neskoršej víťazke Sharifovej. Michal 
Marko mal smolu na žreb – v pr-
vom kole narazil na francúzsku 
dvojku Obianga a prehral v troch 
setoch. V turnaji útechy ale na-
šiel premožiteľa až v semifinále. 
Škoda, že dvojica Nagy – Marko 
nemohla pre skorý odlet lietadla 
dotiahnuť svoje úsilie vo štvorhre 
a musela semifinále skrečovať. 
Turnaj mal výbornú úroveň, medzi 
najlepšími hráčmi v tejto kategórii 
fi gurujú najmä Francúzi a Španieli 
predovšetkým vďaka ich širokej 
základni.

Oliver Nagy už má 
trofej z Paríža

Jedenásťročný Oliver NAGY s víťaznou 
trofejou pred Eiffelovkou
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Bratislava – floridský Sadd-
lebrook – čilské Santiago – späť 
na Floridu. Potom krátke Via-
noce v Bratislave a let na Južnú 
pologuľu. Najprv Gold Coast, 
Sydney a potom Australian Open 
v Melbourne.

Pre obyčajného smrteľníka 
nepredstaviteľné, pre tenistku 
takmer bežný itinerár koncoroč-
nej prípravy a začiatku novej 
sezóny. Iba krátky decembrový 
pobyt v Čile akosi vybočuje zo 
štandardného rámca. To preto, že 
Dominika Cibulková, slovenská 
ženská dvojka, dostala pozvanie 
na atraktívnu exhibíciu Beauty 
Challenge Cachantun Cup v hlav-
nom meste Čile.

„Prekvapilo ma, ako ma ľudia 
v tých končinách poznali. Prí-
jemné bolo stretnutie s fanúšikmi 
na autogramiáde. Bolo to moje 
prvé veľké exhibičné vystúpenie 
mimo Slovenska,“ vraví 18-ročná 
Dominika.

Oblečenie nechala 
v Santiagu 

Z malej Slovenky vyžaruje 
esprit, je fotogenická, veselá. 
V zákulisí je Cibulková vždy prí-
jemná spoločníčka, na dvorci však 
nepozná rešpekt zo súperiek. A aj 
keď išlo o exhibíciu, pristupovala 
k zápasom s plnou vážnosťou. 
„Z jednej strany išlo o spestrenie 
programu, z druhej však aj o 
prípravu na novú sezónu, v ktorej 
ma čaká obhajovanie postavenia,“ 
podotkla  hráčka prvej päťdesiatky 
svetového rebríčka. 

Na Floride sa pripravovala na 
tvrdom povrchu, vo vysokej nad-
morskej výške v Santiagu hrala na 

Dominike CIBULKOVEJ nechýba dobrá nálada

Na exhibícii v Čile – zľava: Nicole VAIDIŠOVA, Gisele DULKOVÁ, Dominika CIBULKOVÁ, celkom vpravo Camila SILVOVÁ. Za mikrofónom VAIDIŠOVÁ, 
DULKOVÁ, CIBULKOVÁ. 

Cibulková sa bavila 
na exhibícii v Čile

F
O

TO
: I

N
T

E
R

N
E

T
 (

2
),

 D
u

ša
n

 B
A

R
B

U
Š

antuke. „To ma trochu zaskočilo, 
no prispôsobila som sa. Exhibíciu 
zorganizovali výborne,“ chválila 
Čiľanov Cibulková. 

V prvom zápase Dominika 
zdolala Češku Nicole Vaidišovú, 
v duhom súboji Argentínčanka 
Dulková vyhrala nad domácou Sil-
vovou. O prvenstvo sa stretli víťaz-
ky týchto stretnutí. V tesnom fi nále 
Cibulková Dulkovej podľahla až 
v zápasovom tajbrejku 8:10.

„Z exhibície som mala naozaj 
pasiu. Na záver nás organizátori 
požiadali, aby sme tam nechali 
nejaké kusy tenisového oblečenia, 
vraj ich chcú vystaviť,“ pozname-
nala slovenská tenistka. Beauty 
Challenge sa v čilskej metropole 
prvý raz konala pred desiatimi 
rokmi. V Santiagu videli Rusku 
Annu Kurnikovovú, Francúzku 
Mary Pierceovú i Moniku Selešo-
vú. Samé hviezdy. Už k nim môže-
me rárať aj našu tenistku.

Návrat do 50, v Race TOP 10

Za veľkú mláku sa Dominika 
v decembri vybrala s trénerom 
Vladimírom Pláteníkom a otcom. 
Pobyt v Saddlebrooku jej vybavil 
Octagon, Cibulková je v opatere 
tejto manažérskej fi rmy. „Tréning 
vonku v teple bol vynikajúcou prí-

pravou na austrálske leto. Navyše 
som mala aj dobrý sparing, tréno-
vala som napríklad s Bieloruskou 
Viktoriou Azarenkovou,“ dodala.

Tenisový rok 2008 odštarto-
vala Cibulková výborne. V Gold 
Coaste po strastiplnom prvom 
kole, keď zápas s Razzanovou pre 
dážď hrala tri dni, postúpila až 
do štvrťfinále. V ňom prehrala 
s Azarenkovou, súperkou, ktorá 
jej nesedí (piata prehra). V Sydney 
prešla ťažkou kvalifi káciou, keď sa 
program pre dážď opäť nahustil. 
Dominika musela odohrať zápas 
druhého kola i fi nále kvalifi kácie 
za jeden deň. V oboch prípadoch 
hrala trojsetové zápasy, na dvorci 
strávila 4 hodiny 25 minút! V pr-
vom kole hlavnej súťaže podľahla 
Estónke Kanepiovej tesne – až 
v tajbrejku tretieho setu. 

Pred rokom vstupovala Cibul-
ková do sezóny ako 153. hráčka 
sveta a z južnej pologule sa vrátila 
s dvoma prehrami. Teraz začala 
rok úspešne atakujúc prvú päťde-
siatku, v ktorej už v októbri krátko 
bola. Ba potešila sa aj z pohľadu na 
poradie Champions Race: po pr-
vom týždni tohto roka bola deviata 
na svete. Reagovala na to typicky: 
„Super, som v Top Ten!“

(zw)

Exhibícia v Čile

 Semifi nále: Cibulková (SR, 51. WTA) 

- Vaidišová (ČR, 12.) 6:4, 6:4, Dulko-

vá (Arg. 37) - Silva (Čile, 351.) 6:2, 6:1

Finále: Dulková (Arg., 37. WTA) 

– Cibulková (SR, 51.) 6:2, 6:7(2), 

zápasový tajbrek 10:8. O 3. miesto: 

Vaidišová (ČR) - Silvová (Čile) 6:0, 

6:1

Cibulkovej štart 2008

Gold Coast, 1. kolo: - Razzanová (Fr.) 6:2, 6:2, 

2. kolo: - Garbinová (Tal.) 7:5, 6:1, štvrťfinále: 

- Azarenková (Bielor.) 1:6, 6:3, 3:6

Sydney, kvalifikácia, 1. kolo: Maleková 

(Nem.) 6:1, 6:2, 2. kolo: - De Los Riosová 

(Parag.) 3:6, 6:1, 6:1, 3. kolo (finále): - Piron-

kovová (Bulh.) 6:2, 1:6, 6:4, hlavná súťaž, 

1. kolo: - Kanepiová (Est.) 6:3, 1:6, 6:7(6).
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Tak je. Ruský kapitán nezobral 
do Portlandu Safi na a nemohol sa 
oprieť ani o Davydenka. Do úvod-
ných dvojhier nominoval Tursuno-
va a Južného, ale po piatku viedli 
Američania 2:0 a pred štvorhrou, 
v ktorej boli domáci matadori, bratia 
Bryanovci, vysokými favoritmi, bolo 
už viac–menej rozhodnuté. 

„Rátali sme s víťazstvom Južného 
nad Blakeom,“ priznal ruský kapi-
tán. Južnyj bol v tíme vo všetkých 
troch fi nále Ruska od roku 2002. 
Proti Francúzsku získal pred piatimi 
rokmi rozhodujúci bod. Vlani proti 
Argentíne šancu hrať nedostal, ale 
proti Američanom sa Tarpiščev na 
neho opäť spoliehal. Blakea trápil 
v štyroch setoch – ale nevyhral. 
Tursunov bol v prvej dvojhre na 
rýchlom povrchu proti Roddickovi 
bez šance. 

Prečo nebol v nominácii Safi n, 
hrdina víťazného tímu Ruska z fi nále 
roku 2006? „Lebo sme mali štyroch 
hráčov s lepšou aktuálnou formou 
akú mal Marat,“ argumentoval 
ruský kapitán. A prečo do dvojhier 
nenominoval jednotku Davydenka? 
Jednoduché vysvetlenie: najlepší 
ruský hráč má s dvoma najlepšími 
Američanmi bilanciu 0:11, koniec 
roka ho zastihol v slabej forme, 
navyše ho v druhej časti sezóny pre-
nasledovalo podozrenie z korupcie 
súvisiacej s tipovaním.

Američania, najúspešnejší tím 

daviscupovej histórie, čakali na ví-
ťazstvo znamenajúce zisk 32. trofeje, 
dlhých 12 rokov. Pripomíname, že 
na jeseň 2003 sa takmer totožné 
družstvo, pod vedením nehrajúceho 
kapitána Patricka McEnroea, stretlo 
v baráži v Bratislave so Slovenskom. 
Vtedy pred Blakeom dostal prednosť 
Fish a hostia vyhrali 3:2. Bratia 
Bryanovci sa stali v tom čase pevnou 
súčasťou amerického daviscupového 
kvarteta, hoci sa často diskutuje 
o riskantnom kroku kapitána, lebo 
ich využitie vo dvojhre je minimál-
ne. Päťnásobní grandslamoví šam-
pióni však majú v súťaži vo štvorhre 
už bilanciu 13:1! Aj proti Rusom vy-
bojovali rozhodujúci bod a potvrdili 
svoju deblovú dominanciu.    

Patrick McEnroe označil, z po-
hľadu víťazného tímu USA v 96. 
ročníku DÁ, za kľúčovú výhru nad 
Českom v prvom kole. „Bolo to 
dôležité, lebo sme hrali na antuke,“ 
podotkol o ostravskom stretnutí. 
Potom prišlo víťazné štvrťfi nále so 
Španielskom vo Winston Saleme 
a semifi nálový úspech na švédskej 
pôde. Vo fi nále, pred 13 000 divákmi 
v portlandskej hale Memorial Coli-
seum na tvrdom povrchu Premier 
Court, boli Američania favoritmi. 
Po výhre vo vzájomných dueloch 
zlepšili bilanciu s Ruskom na 3:1 
a revanšovali sa svojmu rivalovi za 
prehru z moskovského semifi nále 
roku 2006.                                  (zw)

Američania 
vychutnávali 

triumf
Finále DC 2007: USA – Rusko 4:1, 

domáci získali 32. trofej
Šamil Tarpiščev sa mohol stať prvým kapitánom, ktorý v tom istom 

roku vyhrá Fed Cup i Davis Cup. Na historické prvenstvo si ruský 
tenisový mág však musí počkať. V Portlande jeho muži nenapodobnili 
ženy, fedcupové šampiónky 2007. V daviscupovom fi nále podľahlo 
Rusko  USA 1:4 a Tarpiščevovi nezostalo iné iba uznať: „Vyhral lepší 
tím.“

DAVISCUPOVÝ 
REBRÍČEK

1. Rusko 31 920

2. USA 30 315

3. Argentína  16 598

4. Chorvátsko  13 476

5. Nemecko  9083

6. Španielsko  9025

7. Švédsko  8881

8. SLOVENSKO  7310

9. Francúzsko  6625

10. Austrália  6125

11. Belgicko  4170

12. Bielorusko  3741

13. Kórejská republika  3532

14. Rumunsko  3287

15. Srbsko  3013

16. Česko  2859

33. Gruzínsko  885

K 3. decembru 2007 bolo v rebríčku 135 

krajín.

Andy RODDICK, James BLAKE a bratia Mike a Bob BRYANOVCI sa radujú 
z daviscupového víťazstva nad Ruskom

FINÁLE 
DAVISOVHO 

POHÁRA
2007

30. 11. – 2.- 12. 2007

Portland

USA – RUSKO 4:1

Roddick – Tursunov 64, 64, 62, J. Blake 

– Južnyj 63, 76(4), 67(3), 76(3), B. Bryan, 

M. Bryan – Andrejev, Davydenko 76(4), 

64, 62, B. Bryan – Andrejev 63, 76(4), 

J. Blake – Tursunov 16, 63, 75.

POSLEDNÝCH 
DESAŤ

FINÁLE DC
1998 Taliansko - ŠVÉDSKO 1:4

1999 Francúzsko - AUSTRÁLIA  2:3

2000 ŠPANIELSKO - Austrália  3:1

2001 Austrália - FRANCÚZSKO 2:3

2002 Francúzsko - RUSKO  2:3

2003 AUSTRÁLIA - Španielsko  3:1

2004 ŠPANIELSKO - USA  3:2

2005 Slovensko - CHORVÁTSKO 2:3

2006 RUSKO - Argentína  3:2

2007 USA - Rusko  4:1

Finálové echo
USA V DC 2007

1. kolo: Česko (Ostrava) 4:1 (body: 

2 Roddick, 1 B. Bryan, 1 B. Bryan/M. Bryan)

2. kolo: Španielsko (Winston-Salem) 

4:1 (2 Blake, 1 Roddick, 1 B. Bryan/M. 

Bryan)

Semifinále: Švédsko (Göteborg) 4:1 

(2 Roddick, 1 Blake, 1 B. Bryan/M. Bryan)

Finále: Rusko (Portland) 4:1 (2 Blake, 

1 Roddick, 1 B. Bryan/M. Bryan)
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Patrick McEnroe, kapitán USA: „Ďakujem hráčom, že sa dokázali 
skoncentrovať a podať výkon na hranici svojich schopností. Mám pocit 
absolútneho šťastia.“ 

Andy Roddick: „Vyhrať Davisov pohár pre Spojené štáty po toľkých 
rokoch je úžasné! Je to jeden z mojich tenisových vrcholov. Táto súťaž je 
jedinečná, zaslúži si väčšie uznanie a úctu.“

James Blake: „Nedokážem vyjadriť svoju radosť... Neexistuje nič, na 
čo môžem byť viac hrdý, ako byť súčasťou tohto fantastického tímu.“

Bob Bryan: „S bratom sme snívali o tomto momente takmer celý život.“
Mike Bryan: „Pred našou štvorhrou to boli nervy. Všetci od nás čakali 

rozhodujúci bod. Bol to enormný tlak.“


