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 Pätnásť rokov ste daviscupovým 
kapitánom Slovenska. Ubehlo to?

Veľmi rýchlo.

 Uvedomujete si to?
Prvý raz som nad rokmi v ka-

pitánskom kresle rozmýšľal vtedy, 
keď som nemohol do Čile a jediný 
raz som chýbal na našom stretnutí. 
Až teraz si uvedomujem, že roky 
ubehli. Najmä preto, že už je v tíme 
tretia generácia hráčov. Začínali 
Vajda so Stankovičom, nasledovali 
Krošlák s Kučerom, prišiel Hrbatý 
a po ňom Mertiňák. A teraz sú tu 
už Kližanovci a spol.

 Predĺženie vašej zmluvy o ďal-
ší rok bola vždy samozrejmosť. 
Zväz zmluvu ponúkol a vy ste ju 
akceptovali. Mali ste niekedy aj 
dilemu, či pokračovať v kapitán-
skej funkcii?

Spočiatku som ani nemyslel na 
to, že budem raz kapitánom. Potom 
som bol rád, že to robím. Okolo 
mňa bola veľmi dobrá partia. Nielen 
hráčov, ale aj kolegov v realizačnom 
tíme. Občas uvažujem o pokračo-
vaní. Ale kým sa cítim dobre a som 
medzi mladými, nemám dôvod na 
tom niečo meniť.

 Na začiatku vám pomáhali Vaj-
da so Stankovičom. Nechcete teraz 
niekoho z ďalšej generácie pozvať 
na výpomoc?

Bol by som rád, keby pomohli. 
Je dosť reálne, že by sa Krošlák 
a Kučera v budúcnosti do práce 
zapojili. Hovoril som o tom aj so 
zástupcami zväzu. Pravda, ešte to 
nie je dotiahnuté.

 Na stretnutie s Gruzínskom sme 
si vybrali antuku. Je to však povrch, 
na ktorom v nedávnej minulosti 
neboli naši hráči úspešní – v Siba-
mac aréne podľahli USA roku 2003, 
predvlani prehrali v Čile i vlani 
v Bratislave proti Kórejčanom.

Väčšie starosti ako z povrchu 
mám zo zostavovania tímu. Dôležité 

bude ako sa bude dariť Dominikovi 
Hrbatému po návrate na dvorce. 
Michal Mertiňák mi povedal, že 
sa chce venovať už len štvorhre. 
Bolí ho koleno a singlové zápasy 
nemôže hrať. To trochu komplikuje 
situáciu. Potom sú tu mladí. Rátam 
s Lackom, Kližanom, možno s Čap-
kovičom, v hre je aj Červenák. Rád 
by som zapojil i Karola Becka. Ale 
odozva z jeho strany zatiaľ nie je 
pozitívna.

 Do zostavy sa tlačí aj Filip 
Polášek, ktorý je momentálne slo-
venskou deblovou dvojkou. Neuva-
žujete o jeho pozvaní do tímu?

Uvažoval som. Je však škoda, 
že Mertiňák prestal hrať dvojhry. 
Lebo dať do tímu dvoch deblistov 
by komplikovalo situáciu. Vedel by 
som si predstaviť Poláška vo štvorhre 
s Mertiňákom alebo po boku niekto-
rého iného hráča. Má skúsenosti zo 
štvorhry, je nebojácny. Výsledkami 
dokazuje, že má výkonnosť vo 
štvorhre.

 Ale pravdepodobne sa pri-
kloníte k výberu troch singlistov 
a Mertiňáka...

Je to možné. Pravda, musím 
počkať na Mertiňákovo vyjadrenie. 
Ako sa bude cítiť, či bude môcť 
vôbec hrať.

 Generačnú výmenu ste už spo-
menuli. Ako vidíte nástup novej 
vlny hráčov, ktorým ste už dali 
v Davisovom pohári šancu?

Lukáš Lacko napreduje. Možno 
by bolo lepšie, keby to šlo o čosi 
rýchlejšie, ale kým napreduje, je 
to dobre. Aj Kližanov posun v reb-
ríčku je v poriadku, ešte potrebuje 
získať skúsenosti, a najmä viac hrať 
s dobrými hráčmi. Červenák hral 
predvlani výborne na Tatra banka 
Open, potom mal určitú stagnáciu. 
Výkonnostne sú to celkom solídni 
hráči. Nie je to však to, na čo sme 
boli v minulosti zvyknutí.

 Čo si myslíte o súperovi? Gru-
zínci sa v poslednom čase neobja-
vujú na turnajoch, Labadze vôbec 
nehrá, Čichladze v tomto roku 
neodohral ešte zápas.

Žiadneho súpera v Davis Cupe 
nemožno podceniť. Aj keď ide o me-
nej známych hráčov. Tenisti, ktorí 
nehrajú pravidelne, majú v prejave 
sklony k akémusi kaskadérstvu. Vi-
del som v Košiciach, aj na niektorých 
futuresoch, hrať Lada Čichladzeho. 
Je to nevyspytateľný hráč. Podobný 
ako Roddick. Pravda, na inej úrovni. 
Je labilný, ale vie aj zahrať. Gruzín-
cov nemáme prečítaných, ťažko ich 
charakterizovať. Ale v Davis Cupe sa 
všetci hráči dokážu vypnúť k dob-
rým výkonom.

 Sme podľa vás favoritmi tohto 
súboja?

To by som nerád rozoberal. Je to 
vďačná téma pre médiá, nie pre mňa. 
Ja hovorím, že rolu favorita treba 
dokázať na kurte! Súper je neznámy. 
Ale aj náš tím je dosť neistý. V mi-
nulosti som mal v zložení družstva 
jasno už pol roka dopredu. Mladých 
hráčov nemám overených. Neviem, 
ako sú schopní reagovať v ťažkých 
chvíľach. Koľko vydržia. Čaká nás 
ešte veľa práce v budovaní ich osob-
nosti i hráčskej zručnosti. To trvá 
viac rokov. Zatiaľ je ich výkonnosť 
z hernej i kondičnej stránky pre mňa 
veľkou neznámou.

 Vaše meno sa neraz spomínalo 
v súvislosti s fedcupovým tímom. 
Neboli by ste jediným kapitánom 
na dvoch stoličkách. Nelákalo 
vás to?

Nikdy som neradil tenistkám. Nie 
je to moja parketa.

 Na jeseň budete mať malé ju-
bileum – uplynie dvadsať rokov 
od vášho soulského olympijského 
triumfu. Od roku 1988 ste nikdy 
na OH nechýbali – najprv ste boli 
ako hráč, v Barcelone ako hosť, 
neskôr už ako tréner. Chystáte sa 
do Pekingu?

Ak ma oslovia, a mohol by som 
byť prínosom, pôjdem rád.  

Zuzana WISTEROVÁ

Mečíř má 
starosti 

so zostavou 
Slovenský kapitán začína pätnásty 

rok na svojom poste

Slovenskú zostavu na stret-
nutie 2. kola euro-africkej 
zóny Davisovho pohára proti 
Gruzínsku musí kapitán Milo-
slav Mečíř (44) oznámiť desať 
dní pred stretnutím. Súboj 
v Sibamac aréne 11. – 13. apríla 
je spojený s dvoma okrúhlymi 
číslami: pôjde o 35. stretnutie 
Slovenska a súčasne o Mečířov 
vstup do 15. daviscupového 
roku bez prerušenia na poste 
kapitána. Pod jeho vedením 
Slovensko vyhralo 22 stretnutí. 
Roku 2005 hralo vo fi nále. A te-
raz sa opätovne bude pokúšať 
o návrat do svetovej skupiny. 
Príslušnosť v elitnej spoločnosti 
musí potvrdiť dvoma víťazstva-
mi – nad Gruzínskom a potom 
v septembrovej baráži. F
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Miloslav MEČÍŘ na tradičnej slávnostnej večeri, za ním Martin KLIŽAN a Michal MERTIŇÁK

SLOVENSKO - GRUZÍNSKO

PIATOK, 11. apríla 2008, 13.00 

prvá a druhá dvojhra ✪ SOBO-

TA, 12. apríla 2008, 14.00 štvor-

hra ✪ NEDEĽA, 13. apríla 2008, 

14.00 záverečné dvojhry
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Gr uzínska  jednotka  L ado 
Čichladze hral s našim Kamilom 
Čapkovičom roku 2003 vo fi nále ju-
niorskej štvorhry na Roland Garros. 
Gruzínec sa v mužskej konkurencii 
objavil ako 17-ročný, svoj prvý bod 
do počítača získal v osemnástich. 
Pred dvoma rokmi prerazil do prvej 
päťstovky, na jeseň minulého roka 
sa posunul k svojmu najlepšiemu 
postaveniu (350.), ale od novembra 
sa neobjavuje na turnajoch. Vlani 
vyhral päť turnajov kategórie futu-

res. Dva vo Švajčiarsku začiatkom 
sezóny a ďalšie tri za sebou: v júli 
dva 15-tisícové v Tbilisi, následne 
v auguste 10-tisícový v Nemecku. 
Čichladze na Slovensku štartoval 
roku 2006. Na 25-tisícovom košic-
kom challengeri Steelers Cup sa ne-
kvalifi koval do hlavného turnaja.

Irakli Labadze, najznámejší 
gruzínsky hráč, bol v najlepšom 
období kariéry v prvej svetovej 
päťdesiatke, ale v ostatných rokoch 
ho prenasledujú zranenia. V tejto 

sezóne ešte ľavák Irakli Labadze 
nehral, vlani odohral jednu dvoj-
hru a jednu štvorhru v Davis Cupe 
proti Portugalsku. Obe víťazne. Zo 
svetovej stovky vypadol v marci 
2005, v rebríčku fi guroval naposle-
dy v novembri 2007. Predvlani bol 
ešte ako kvalifi kant, 166. hráč po-
čítača, v osemfi nále Wimbledonu. 
Pravidelne štartoval v Bratislave na 
našom najväčšom turnaji, naposle-
dy to bolo roku 2006 (štvrtý raz). 
Irakliho k tenisu priviedol otec, 

bývalý futbalista, ktorý sa neskôr 
stal dobrým tenistom na amatérskej 
úrovni. Tenis hrala aj mama. Laba-
dze patril medzi špičkových junio-
rov, roku 1998 vo fi nále juniorskej 
dvojhry na tráve All England Clubu 
podľahol Federerovi. V tom istom 
roku bol v juniorskom rebríčku de-
siaty na svete. V Davisovom pohári 
reprezentuje Gruzínsko od roku 
2003, odohral 26 zápasov, z nich 
22 vyhral, vo dvojhre má skvelú 
bilanciu 14 – 2.

Čichladze hral s Čapkovičom v Paríži

Spojenie Gruzínsko a tenis aso-
ciuje z minulosti dve známe osob-
nosti. Tbilisi, hlavné mesto krajiny, 
je rodiskom Alexa Metreveliho, 
neskôr Moskovčana, najlepšieho 
sovietskeho hráča šesťdesiatych 
a začiatku sedemdesiatych rokov. 
Finalistu Wimbledonu z roku 1973 
si pamätajú aj naši priaznivci tenisu, 
lebo jeho premožiteľom bol Jan Ko-
deš. Ďalšou výraznou gruzínskou 
tenisovou persónou je Leila Me-
schiová, bývalá profesionálka, roku 
1991 dvanásta hráčka sveta, víťazka 

5 turnajov WTA Tour. Po boku Bie-
lorusky Nataše Zverevovej sa roku 
1992 stala bronzovou medailistkou 
olympijskej štvorhry v Barcelone. 
Leila ako prvá sovietska tenistka 
- od čias Olgy Morozovovej roku 
1974 - vyhrala profesionálny turnaj. 
Triumf dosiahla v americkom Na-
shville roku 1989. Aktívnu kariéru 
uzavrela roku 1996, založila tenisovú 
akadémiu a v súčasnosti stojí táto 
40-ročná niekdajšia hviezda na čele 
gruzínskeho tenisu. Vo Fed Cupe 
hrala roku 1994 proti Slovensku.  

Kto príde z Gruzínska?
Predstavujeme súpera Slovenska v 2. kole euro-africkej zóny Davisovho pohára

Z pätice hráčov, ktorých mená Gruzínska tenisová federácia 
oznámila nášmu zväzu, sú v rebríčku ATP dvaja hráči: Ladovi 
Čichladzemu patrilo 370. miesto a Noradovi Itonišvilimu 
1233. Pravda, oveľa známejší je Irakli Labadze, ale ten momentálne 
v počítači nefi guruje. Dve ďalšie mená sú neznáme: Revaz Osadze 
a Nikoloz Kurdadze.

VIZITKY NAJZNÁMEJŠÍCH HRÁČOV

Lado ČICHLADZE

Narodený: 15. júna 1985 v Tbil isi 

✪ Rezidencia: Coral Springs, Florida 

✪ Výška/váha: 190 cm/87 kg ✪ Hrá: pra-

vou rukou ✪ Najlepšie postavenie v reb-

ríčku dvojhry - štvorhry: 350. (október 

2007) – 572. (september 2006) ✪ Zárobok 

v kariére: 28-tisíc USD ✪ V Davisovom 

pohári debutoval roku 2004, odohral 

23 zápasov, 10 víťazných

Irakli LABADZE

N a r o d e ný :  9 .  j ú n a  1 9 8 1  v  T b i l i s i 

✪ Rezidencia: Tbilisi ✪  Výška/váha: 

187 cm/85 kg ✪ Hrá: ľavou rukou ✪ Profesi-

onál: od roku 1998 ✪ Najlepšie postavenie 

v rebríčku dvojhry - štvorhry: 42. (júl 2004) 

–  100. (október 2001) ✪ Zárobok v kariére: 

1,2 miliónov USD ✪ Finále v turnajoch ATP 

vo štvorhre: 2001 – Sopot, Petrohrad, 2002 

- Petrohrad

Gruzínsko hrá v DC od roku 
1994.  Na konte má 
52 stretnutí s bilan-
ciou 35 - 17. Nikdy sa 
nedostalo do elitnej 
svetovej skupiny. Naj-
bližšie k nej bolo vlani, keď si 
zahralo v Srbsku o postup do 
baráže. Najúspešnejším hráčom 

z historického pohľadu je Irakli 
Ušangišvili, ktorý počas 
7 rokov odohral v DC 28 
zápasov. Kapitánom tímu 
bol v ostatnom stretnutí 
vlani Gela Elerdašvili. 

S favorizovaným Srbskom na čele 
s Djokovičom Gruzínsko v Be-
lehrade na antuke prehralo 0:5.

Gruzínski hráči v rebríčku ATP 

370. Lado Čichladze nar. 15. júna 1985
1233. Nodar Itonišvili nar. 14. novembra 1987
1502. George Chrikadze nar. 2. decembra 1988
1502. Giorgi Chanturia, nar. 23. januára 1989

Poradie pred menom je vo dvojhre k 10. 3. 2008

Hráči Gruzínska, ktorí nie sú v rebríčku ATP

Irakli Labadze nar. 9. júna 1981
Revaz Osadze nar. 16. septembra 1990
Nikoloz Kurdadze nar. 17. januára 1990

DAVISCUPOVÁ VIZITKA GRUZÍNSKA
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 Bola druhá operácia pre vás 
šokom? Boli ste na túto alternatívu 
pripravený?

Veľmi som to nerozoberal. Ruka 
ma bolela, a tak som sa rozhodol. 
Vedel som, že po polročnej absencii 
budem mať zmrazený rebríček, takže 
som priveľmi nerozmýšľal.

Jeden návrat ste avizovali kon-
com roka, už ste naplno trénovali 
a dozrievala aj úvaha o štarte 
v Austrálii. Rozhodnutie o druhej 
operácii prišlo na základe lekárske-
ho vyšetrenia alebo pocitov?

Keď som začal servovať naplno, 
ruka ma začala bolieť. Šiel som na 
vyšetrenie a ukázalo sa, že operácia 
je nevyhnutná.

O VYNÚTENEJ ZMENE SERVISU

  Debatujeme na konci februára, 
váš tréning je perfektný, skúšate už 
servovať naplno?

Na deväťdesiat percent. Trochu 
som musel zmeniť pohyb pri servi-
se. Pri klasickom podaní ma ruka 
pobolievala. Keď som modifi koval 
začiatok servisu, ruka bola v po-
riadku. Možno, že budem musieť 
tri – štyri mesiace servovať iným 
štýlom a po čase sa vrátim k svojmu 
zaužívanému servisu.

  Je to veľká zmena oproti mi-
nulosti?

Dosť veľká. Keď sa však môžem 
pri takomto servise vyhnúť bolesti, 
budem tak servovať. Azda si ruka 
zvykne a ja sa po čase vrátim k tomu, 
na čo som si zvykol.

  Konfrontovali ste svoju situáciu 
s inými hráčmi, ktorých vyradili 
z tenisu podobné problémy ako 
ste mali vy?

Veľmi nie, poznám jedného – 
dvoch hráčov, ktorí mali čosi po-
dobné a viem, že po operácii skon-
čili s tenisom. Ja verím, že ak bude 
ruka zdravá, môžem ešte dlho hrať. 
Možno to už nebude na popredné 
pozície. V stovke by som ešte mohol 
byť, ak to bude dobré. Mohol by som 
hrať na grandslamoch a na niekoľ-
kých veľkých turnajoch. Možno, že 
sa ruka uzdraví tak, že budem môcť 
servovať 200 – 220 kilometrovou 

rýchlosťou. Ak budem podávať tak 
ako teraz, bude to stačiť iba na prvú 
svetovú stovku.

  Boli ste vždy vyťaženým hrá-
čom, na turnajoch ste pravidelne 
hrali aj štvorhry. Vyznávate tvrdú 
prípravu. Budete sa teraz šetriť?

Možno budem trénovať me-
nej. Musel som sa adaptovať na 
novú situáciu, trénujem tri hodiny 
denne. Zvoľnil som. V minulosti 
som trénoval štyri až päť hodín. 
Pozitívne je, že ruka je po operácii 
pri volejoch lepšia, takže štvorhry 
budem skúšať.

  Koľko času ste venovali reha-
bilitácii?

Mal  som ju na programe denne. 
Dva razy v týždni som bol vo Schwe-
chate a chodil som na rehabilitáciu aj 
doma. Chcel som, aby sa ruka dala 
do poriadku, aby som sa mohol čo 
najskôr vrátiť.

  Kedysi ste vravievali, že máte 
prah bolesti posunutý. Ste ochotný 
hrať aj cez bolesť?

Dva roky som hral s bolesťou, 
nebolo by to teda nič nového. 

  Stačí vám sparing, ktorý ste 
mali v minulých týždňoch doma?

Bolo by lepšie, keby som hrával 
aj s hráčmi zo svetovej stovky. Kvôli 
rehabilitácii som nešiel do Mon-
te Carla. Trénoval som s hráčmi 
z NTC, občas s Karolom Kučerom, 
niekedy s hráčmi z akadémie Jana 
Krošláka. 

  Uvažujete angažovať opäť teni-
sového trénera?

Kým nenaskočím naplno do tur-
najového kolotoča, nechcem trénera. 
Plánujem cestovať sám a niekde 
pôjde so mnou môj kondičný tréner 
Ivan Gabovič.

  Koncom roka ste hovorili, že ste 
na tom kondične tak dobre ako ešte 
nikdy v kariére. A teraz?

Darí sa mi to udržiavať. 

  Aké je to byť po bezmála dvad-
saťročnom neustálom cestovaní 
vyše pol roka doma?

Dominik Hrbatý: Teším sa n
Dlhoročná slovenská jednotka sa po dvoch operá

Vidieť Dominika Hrbatého trénovať je pôžitok. Nasadením dokáže 
strhnúť mladých hráčov, ktorí boli najčastejšie jeho sparingpartnermi 
v minulých týždňoch. Po septembrovej operácii ruky bol už 
v novembri na dvorci. V decembri dozrievala jeho úvaha pokúsiť 
sa na Australian Open o 45. grandslamový štart bez prerušenia. 
Obdivuhodnú sériu 30-ročného Bratislavčana pred vianočnými 
sviatkami prekazila druhá operácia. Nasledovala rehabilitácia, 
znovu postupné zaťažovanie. Trochu i neistota. Tú však slovenský 
reprezentant nedával príliš najavo. Stále u neho dominovalo 
odhodlanie vrátiť sa na dvorce. 

Individuálny šport, ktorého pod-
statou je jednostranné nadmerné 
zaťažovanie, predstavuje pre orga-
nizmus určité riziká poškodenia 
najviac namáhaných štruktúr. 
V prípade tenisu ide navyše aj o vý-
raznú lateralizáciu: hráč sa zapája 
do hry v maximálnej miere jednou 
hornou končatinou. Tá druhá je 
viac–menej pomocná (napr. pri 
obojručnom bekhende). Máloktorý 
tenista je schopný hrať rovnocenne 
oboma rukami... 

Dominik Hrbatý vo svojej kariére 
odohral stovky zápasov. Natrénoval 
tisícky hodín. A regeneroval a re-
habilitoval dva razy toľko. Napriek 
tomu sa jeho športové povolanie, 
ako to už pri náročnej práci býva, 
prejavilo nielen pozitívne, ale aj 
negatívne. Tenis býva porovnáva-
ný, čo sa fyzickej náročnosti týka, 
s prácou, pri ktorej sa používa 
pneumatické kladivo, zbíjačka. 

Vibrácie rakety, sila úderu a na-
sadenie, klimatické podmienky, 
špecifi cké pohyby (neraz proti zá-
konom prírody) a časové intervaly 
(dĺžka zápasov u neho nezriedka 
prekročila 4 hodiny) – to všetko 
prináša nevyhnutné zmeny v kĺ-
bových priestoroch a na úponoch 
svalov i šliach. Zaťaženie tenistu sa 
lokálne najviac prejavuje v zápästí, 
lakti, ramene a krčnej chrbtici. 
U Hrbatého sa v ostatných rokoch 
najviac ozýval jeho pravý lakeť, 
ktorého optimálna pohyblivosť 
– najmä ohybnosť - bola znížená. 

Tenis je ťaž
 O Hrbatého zranení a liečbe píše pre Tenis 
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a na daviscupovú atmosféru
peráciách a vyše polročnej pauze vracia na dvorce 

Je to celkom dobrá zmena, ja som 
doma rád. Ale aj tak som všetko 
podriaďoval tenisu. Z bežných ko-
ľají som nevybočil, celý čas som bol 
vlastne v príprave na turnaje.

O VOĽNEJ KARTE 
NA OLYMPIÁDU

  Požiadali ste po pol roku 
o chránený rebríček. Čo všetko to 
pre vás znamená?

S týmto poradím – bude to 70. 
miesto – budem môcť hrať osem 
turnajov v priebehu deviatich me-
siacov.

  Znamená to, že by ste si mohli 
vybrať aj olympijský turnaj v Pe-
kingu?

Na olympiádu chránený rebríček 
použiť nechcem. Požiadal som 
o pridelenie voľnej karty. Buď ju 
dostanem a pôjdem, ak nie, tak 
budem v Pekingu chýbať. Verím, že 
Medzinárodná tenisová federácia 
mi kartu pridelí. Vždy som dobre 
reprezentoval, čo v ITF vedia, boli 
sme aj v daviscupovom fi nále. Ak 
by som kartu nedostal, Slovensko by 
nemalo zastúpenie v olympijskom 
turnaji mužov. V prípade, že mi ju 
pridelia, mohli by sme s Michalom 
Mertiňákom dostať kartu aj do 
štvorhry. 

  Kde chcete hrať? Akú si zvolíte 
stratégiu pri výbere spomínaných 
8 turnajov?

Závisí to od toho, ako budem 
hrať. Pôvodne som chcel štartovať už 
v Dubaji. Zvolil som si však napokon 
kvalifi káciu v Indian Wells, v Sunrise 
mám voľnú kartu, s chráneným reb-
ríčkom som sa prihlásil do Miami.  

  Zažiadali ste aj o ďalšie voľné 
karty?

Na niektoré turnaje som žiadal, 
ale je to všetko ešte dosť vzdiale-
né. Podľa toho, ako mi pôjde hra, 
budem sa postupne usilovať o ich 
získavanie.

O DAVISOVOM POHÁRI 
S GRUZÍNSKOM

  Pred nami je aprílový súboj 
s Gruzínskom v Davisovom pohá-
ri, ktorý by mal byť lákavý predo-
všetkým kvôli vášmu návratu. Teší 
vás byť znovu na plagáte?

Nikdy som svoje štarty v Davi-
sovom pohári nevnímal cez pro-
pagáciu na plagáte. Je to príjemné 
byť na ňom, ale nepovažujem to za 
veľmi podstatné. Viac by ma tešilo 
byť zdravý, môcť opäť hrať a užiť si 
skvelú daviscupovú atmosféru.

  Dnes ste už v počte zápasov 
rekordérom slovenského tímu a od 
debutu roku 1996 vás čaká trinásty 
daviscupový rok kariéry. Nevyvolá-
va trinástka nejaké asociácie?

Nie som zaťažený na čísla alebo 
rituály. Som len rád, že som toľko 
vydržal a nebudem proti, keď ešte 
pár rokov v tíme odohrám.

  Dokážete odhadnúť v čase 
nášho dialógu, keď ešte chýba do 
stretnutia niekoľko týždňov, či 
budete môcť nastúpiť?

Určite chcem byť v tíme. Pravda, 
zatiaľ je otázne koľko toho môžem 
odohrať, lebo v Davis Cupe sa hrá 
na tri víťazné sety. Či moja ruka 
toľko zvládne, je zatiaľ neisté. Všetko 
závisí od toho, ako sa adaptuje na 
záťaž. Teraz ešte mám problémy 
odohrať tri sety. 

  Kam podľa vás patrí v Daviso-
vom pohári Slovensko s hráčmi, 
ktorých momentálne má?

Do prvej skupiny. Tam, kde 
teraz sme. Chlapci sa musia vy-
pracovať, musia dokázať zdolať 
aj hráčov prvej svetovej stovky. 
Potom sa opäť môžeme pobiť 
o svetovú skupinu.

  Čo si myslíte o Gruzínsku? 
Po žrebe ste upozorňovali na 
skúseného Labadzeho, ten však už 
dlhodobo nehrá.

Aj tak ich nemožno podceniť! 
Môže sa stať, že niektorý hráč vychy-
tí deň a dosiahne super výsledok. To, 
že Labadze nie je v rebríčku, a že len 
Čichladze je v prvej päťstovke, ešte 
neznamená, že nemôžu dosiahnuť 
dobrý výsledok.

O NOVEJ LÁSKE 

  V poslednom období bulvár 
veľa popísal o zmene vo vašom súk-
romí. Po rozchode s dlhoročnou 
priateľkou máte vraj nový vzťah. 
Je to pravda?

Je. Život prináša zmeny. Trávime 
spolu voľný čas, je nám príjemne.

  Črtá sa svadba?
To je priskoro! Náš vzťah trvá len 

čosi vyše mesiaca.

  Začiatkom roka sa udiala ešte 
jedna zmena vo vašom živote. Stali 
ste sa tridsiatnikom. 

Keby som nemal zdravotné prob-
lémy, motal by som sa po turnajoch 
a ani by som to nevnímal. Keď bu-
dem zdravý, vek rolu nebude hrať.

  Sledovali ste počas zdravotnej 
prestávky tenis vo výsledkoch?

Vôbec. Občas mi referovali naši 
chlapci kto ako hral. Ktosi z nich 
mi napríklad spomínal, že mladý 
Japonec Nišikori vyhral turnaj. Ne-
sledoval som ani turnajové pavúky. 
Sústredil som sa predovšetkým sám 
na seba. Aby som bol v poriadku, 
v pohode a opäť späť v turnajovom 
kolotoči.

Zuzana WISTEROVÁ

V Indian Wells krutá prehra
V prvom zápase po polročnej pauze utržil Dominik Hrbatý v Indian 

Wells krutú prehru v 1. kole kvalifi kácie – podľahol ľavákovi Odes-

nikovi 1:6, 0:6. Slovenský tenista nastupoval s aktuálnym rankingom 

198., jeho americkému súperovi patrilo 123. miesto. Zápas trval iba 

48 minút. „Hoci je to dosť jasná prehra, nie som frustrovaný,“ citoval 

Hrbatého denník Pravda. „Nevedel som si zvyknúť na rýchlu hru, bol 

som neskoro pri loptičkách. Bolo badať, že podanie som trénoval len 

dva týždne. Vrátil som sa trochu skoro. Potrebujem čo najviac hrať a 

trénovať s takýmito hráčmi. Časom sa určite dostanem do formy.“

Po vyčerpaní všetkých rehabilitač-
ných možností a konzervatívnej 
terapie bolo potrebné pristúpiť 
k malej operačnej artroskopickej 
intervencii, pomocou ktorej sa 
odstránili výrastky na kostiach aj 
chrupavke, očistili kĺbové plôšky 
a horná končatina sa „vyrovna-
la“. Pooperačný priebeh bol bez 
komplikácií a vzhľadom na to, že 
Dominik nikdy nepoužíval zaká-
zané podporné prostriedky a kor-
tikoidy, predpoklad návratu na 
kurty bol optimistický. Ale vďaka 
tomu, že horná končatina sa začala 
správať ako v mladších rokoch, 
ozvalo sa pravé rameno, ktoré 
bolo nastavené na predchádzajúci 
režim a plne sa adaptovalo na li-
mitný pohyb. Preto bolo potrebné 
urobiť doplnkový zákrok „kozme-
tického“ charakteru a uvoľniť ním 
zrasty a štrbinu ramena, aby sa 
toto mohlo vyrovnať s návratom 

do vyššej záťaže. Keďže sa obe 
operácie bravúrne vydarili a re-
habilitácia bola naozaj intenzívna 
(niekedy denne 6 - 8 hodín), nič 
nestojí v ceste, aby sa náš najlepší 
tenista posledných rokov úspešne 
vrátil na dvorce.

Kto pomáha Dominikovi?

Lekári: prof. Reinhard Wein-
stabl (Viedeň) – operatér, MUDr. 
Peter Malinovský (Bratislava) 
– operatér, MUDr. Pavel Malovič 
– osobný lekár (Bratislava). Re-
habilitácia: Willy Dungl Centre 
Austria, fyziatricko – rehabilitačné 
oddelenie FNsP – Staré mesto, 
Bratislava: Mgr. Eva Vaská (vedúca 
fyzioterapeutka). Komplexné sle-
dovanie: Klinika telovýchovného 
lekárstva FNsP – Staré mesto, 
Bratislava: MUDr. Pavel Malovič 
(primár)             

ťažká práca
enis jeho osobný lekár MUDr. Pavel Malovič 
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  SLOVENSKO - UZBEKISTAN
Play off o II. svetovú skupinu

 26. apríla 2008 od 16oohod., 27. apríla 2008 od 16oohod., Sibamac aréna, Bratislava
Predpredaj vstupeniek recepcia Národného tenisového centra, Príkopova 6 a www.ticketportal.sk

www.fedcup.com



Kapitán Mojmír Mihal priaznivý žreb privítal: 
„Zo všetkých tímov, ktoré prichádzali do úvahy, 
je Uzbekistan najprijateľnejší súper,“ konštatoval. 
Jeho družstvo v prvom kole podľahlo v Brne 
Česku 2:3, keď rozhodnutie padlo až 
v záverečnej štvorhre. Slovenky, ktoré 
nastúpili bez svojej jednotky Daniely 
Hantuchovej, mohli siahať aj po víťaz-
stve. Dominika Cibulková a Magdaléna 
Rybáriková získali vo dvojhrách po 
bode. O dve singlové víťazstvá domácich 
sa postarala Nicole Vaidišová. Svoj tím 
podržala napokon aj vo štvorhre. V nej 
proti páru Cibulková, Husárová nastúpila po 
boku skúsenej deblistky Peschkeovej. Petr Pála 
priznal, že v Brne zažil v kapitánskom kresle 
horúcu premiéru.

Slovenský kapitán proti Uzbekistanu už ráta 
s osvedčeným kvartetom - Hantuchová, Cibulko-

vá, Rybáriková, Husárová. Dve najlepšie hráčky 
súpera dobre pozná, naposledy ich sledoval vlani 
na turnaji v Taškente. „Amanmuradovová je 
urastená. Ťaží z výborného podania, jej slabinou 

je pohyb,“ konštatuje Mihal. Tuľagano-
vovú, momentálne hráčku štvrtej stovky, 
poznajú aj slovenskí fanúšikovia, veď u 
nás štartovala dva razy na turnaji. Pred 
šiestimi rokmi bola tenistkou prvej 
dvadsiatky, ale zdravotné problémy 
ju vyradili z najlepšej spoločnosti. 
Je však mimoriadne skúsená - vo Fed 
Cupe hrá už 13 rokov, nastúpila v 41 

stretnutiach!
Robustná Akbul Amanmuradová patrí so 

svojimi 190 centimetrami medzi najvyššie pro-
fesionálky. Najlepšia tenistka Uzbekistanu sa 
neustále zlepšuje. Vlani prvý raz uzavrela rok 
vo svetovej stovke a v marci tohto roku bola už 

69. – najvyššie v kariére. 
Táto 23-ročná taškentská 
rodáčka začínala pomerne 
neskoro, ako desaťročná. 
Nik z rodiny nemal k te-
nisu vzťah. Otec je stav-
bár, mama učí hudbu, brat 
študuje. Tenistkou sa stala 
vďaka starej mame, ktorá ju 
nosila do miestneho klubu. 
Chcela vnučku zamestnať. 
Okrem toho, že Akbul hrala 
na klavíri, venovala sa aj 
basketbalu. Ba lákali ju do 
juniorského výberu. Vybra-
la si však tenis, dostala pod-
poru z ITF prostredníctvom 
východoázijskej nadácie a 
v osemnástich ju pozvali do 
reprezentácie. 

Začiatky stretnutia Slo-
vensko – Uzbekistan sú po 
oba dni od 16.00. Vzájomná 
bilancia slovenských a uz-
beckých hráčok - HANTU-
CHOVÁ: - Tuľaganovová 
2:1, - Amanmuradovová 
1:0; RYBÁRIKOVÁ: - Tuľa-
ganovová 1:0, Jekšibarovová 
1:0.

(zw) 

V Pekingu, dejisku augustovej olympiády, 
majú už v apríli tenisový predkrm. Po prvý raz 
v histórii budú bojovať vo Fed Cupe Číňanky 
o postup do fi nále. V najľudnatejšej krajine sveta 
nachystali na semifi nále so Španielskom iba troj-
tisícovú halu Národného tenisového centra. 

V moskovských Lužnikách, kde sa hrá druhé 
semifinále Rusko – USA, je kapacita Malej 

športovej arény 6480 sedadiel. Za ostatné štyri 
roky sa tenistky týchto krajín stretávajú v se-
mifi nále tretí raz, vzájomná bilancia súperov je 
4:2, ale v Moskve sú favoritkami domáce, ktoré 
obhajujú v Pohári federácie prvenstvo. Kapitán 
Tarpiščev by chcel mať v tíme obe najlepšie 
Rusky – Kuznecovovú i Šarapovovú, ktorá mala 
fedcupový debut vo februári v Izraeli.

Treba využiť priaznivý žreb
V Sibamac aréne fedcupové play off  o II. svetovú skupinu Slovensko - Uzbekistan

Ak Slovensko nastúpi 26. – 27. apríla na antuke Sibamac arény NTC v play off  stretnutí 
o zotrvanie v II. svetovej skupine v kompletnom zložení, nad Uzbekistanom môže zvíťaziť 
a udržať sa pre rok 2009 v druhej svetovej osmičke.

V Pekingu olympijský 
predkrm Číňaniek

FED CUP 26. – 27. APRÍLA
S E M I F I N Á L E

Rusko – USA (Moskva, hala, antuka)

Čína – Španielsko (Peking, hala, tvrdý)

P L A Y  O F F  O  I .  S V E T O V Ú  S K U P I N U

Taliansko – Ukrajina (Olbia, vonku, antuka)

Japonsko – Francúzsko (Tokio, hala, tvrdý)

Argentína – Nemecko (Buenos Aires, vonku, antuka)

Izrael – Česko (Ramat Hašaron, vonku, tvrdý)

P L A Y  O F F  O  I I .  S V E T O V Ú  S K U P I N U

Belgicko – Kolumbia (Mons, hala, tvrdý)

Rakúsko – Švajčiarsko (Dornbirn, hala, tvrdý)

Slovensko – Uzbekistan (Bratislava, hala, antuka)

Chorvátsko – Srbsko (Záhreb, hala, tvrdý)

VIZITKA SÚPERA
Uzbekistan je na 20. mieste aktuálneho 

fedcupového rebríčka. V Pohári federácie hrá 
od roku 1995, odohral 58 zápasov. Bilancia: 
31 víťazstiev - 27 prehier. Najlepší výsledok: 
víťazstvo na turnaji I. skupiny ázijsko-oce-
ánskej zóny 2008 a postup do súboja o účasť 
v II. svetovej skupine 2009. Výsledky Uzbe-
kistanu roku 2008 - turnaj I. skupiny ázijsko-
oceánskej zóny v Bangkoku - skupinová fáza: 
- Taiwan 2:1, - Th ajsko 2:1, - Hongkong 2:1. 
Finále: Uzbekistan - Nový Zéland 2:1. Najviac 
zápasov za krajinu odohrala Amanmurado-
vá 44 (24 víťazstiev),  Tuľaganovová 41 (24 
víťazstiev).

Hráčky Uzbekistanu vo Fed Cupe

MENO CELKOVE DVOJHRA ŠTVORHRA

Amanmuradovová 24 – 20 12 – 11 12 - 9

Tuľaganovová 24 – 17 16 – 10 8 - 7

Jekšibarovová 0 – 6 0 – 3 0 - 3

Chabibulinová 6 – 2 3 – 0 3 - 2

Iroda TUĽAGANOVOVÁ
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Akbul AMANMURADOVOVÁ
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Deň Začiatok Program Cena vstupenky
11. apríla 2008 od 13oo h 1. dvojhra / 2. dvojhra 150,-Sk
12. apríla 2008 od 14oo h  štvorhra 100,-Sk
13. apríla 2008 od 14oo h  3. dvojhra / 4. dvojhra 100,-Sk

Predpredaj vstupeniek:
Recepcia Národné tenisové centrum, Príkopova 6, tel.: 02 4920 9888, www.ticketportal.sk

w w w . d a v i s c u p . c o m

Slovensko – Gruzínsko
11. - 13. apríla 2008, Sibamac aréna NTC, Bratislava



Opäť sú dvaja v stovke

99  

Filip Polášek, rodák zo Zvolena, 
bol ako 18-ročný svetovou junior-
skou šestkou vo štvorhre, v ktorej 
sa uplatňuje aj medzi mužmi. 
Vo svojich 22 rokoch sa 193 cm 
dlháň dočkal konečne vytúženého 
postupu medzi najlepších sto de-
blistov sveta.

„Potešilo ma to, ale ja potrebujem 
získavať body ďalej, aby som sa do-
stal aspoň na sedemdesiatu priečku 
a mohol hrávať pravidelne turnaje 
ATP,“ vraví jeden z mála študujú-
cich tenistov. Filip je na Technickej 
univerzite vo Zvolene poslucháčom 
štvrtého ročníka odboru manažment 
drevospracujúceho priemyslu.

Po záhrebskom semifinále po 
boku Američana Jamesa Carretani-
ho sa vybral do Južnej Ameriky, kde 
hral s ďalším Američanom Travisom 
Parrottom, kedysi 38. deblistom sve-
ta, s ktorým sa dohodol na štyroch 
turnajoch. „Zatiaľ to nie je žiadna 
sláva,“ hodnotil Filip prvé vystúpe-
nia v Južnej Amerike. „Na prechod 
z hál von si ťažko zvykám.“

Dlho hrával s krajanom Igorom 
Zelenayom, ale keď sa na začiatku 

roka nedostávali spolu na turnaje, 
na istý čas sa rozišli. „Zatiaľ som si 
dohadoval partnerov len na niektoré 
turnaje. Dúfam, že v lete pri väčšom 
počte podujatí sa naskytne i viac 
šancí. Hovoril som aj s Mertiňákom, 
ale ten už mal dohodnuté štarty 
s Marachom,“ dodal Filip.

Ako singlista vlani vyhral turnaj 
kategórie futures Miroplast Open 
na dvorcoch Slovana. Skúša to aj vo 
dvojhre, v rebríčku je v šiestej stov-
ke, ale špecializuje sa na štvorhru. 
Z nej má dve desiatky víťazstiev – 5 
challengerov a 15 turnajov na úrovni 
ITF. Vo štvorhre si zaumienil po-
stúpiť do svetovej stovky a to sa mu 
v tejto sezóne i podarilo. Čo si zarobí 
tenisom, investuje do tenisu. A stále 
mu pomáhajú aj rodičia. 

Keďže je v týchto týždňoch neu-
stále na cestách, len telefonicky sa 
od otca dozvedel, že jeho vzostup 
pozorne sleduje aj daviscupový 
kapitán Miloš Mečíř. Na úvahu o 
prípadnej šanci mať premiéru v jeho 
tíme reaguje Filip slovami: „Bolo by 
to pekné.“

  (zw)

Slovensko malo roky vo štvorhre v stovke dvoch hráčov – Michala Mertiňáka a Dominika Hrbatého. Ten však ešte pred lanskou septembrovou 
operáciou ruky zo stovky vypadol a zostal v nej iba Mertiňák. Začiatkom marca k nemu pribudol Zvolenčan Filip Polášek.

Michal MERTIŇÁK s Oliverom MARACHOM po triumfe v Acapulcu
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Mertiňák:
Má už 5 titulov

Daviscupový reprezentant 
Slovenska Michal Mertiňák sa 
vo svetovom rebríčku ATP prepa-
dol v marci do piatej stovky, avšak 
vo štvorhre si stále drží miesto 
v širšej špičke. Po prvenstve s Ra-
kúšanom Oliverom Marachom na 
turnaji v mexickom Acapulcu sa  
posunul na 51. miesto. V debli je 
dlhodobo slovenskou jednotkou.

„Keďže rozdiel v mojom rebríč-
kovom postavení v dvojhre a vo 
štvorhre sa prehlbuje, je pre mňa 
stále ťažšie dostať sa na kvalitné 
turnaje, aby som mohol štartovať v 
oboch súťažiach,“ skonštatoval 28-
ročný Mertiňák.

V januári podstúpil v Bratislave 
artroskopickú operáciu ľavého 
kolena a po mesačnej prestávke sa 
s rakúskym spoluhráčom vybral za 
turnajmi na americký kontinent.

„Žiaľ, aj po lekárskom zákro-
ku pociťujem v kolene rovnakú 
bolesť ako predtým,“ neradostne 
vravel rodák z Považskej Bystrice. 
„Na mäkkej antuke sa s tým ešte dá 
hrať, avšak na tvrdých povrchoch 
budem trpieť. Zrejme ma čaká ďalšia 
operácia a pauza.“

Vo finále turnaja v známom 
mexickom výletnom stredisku 
na pobreží Tichého oceánu vy-
hrali Mertiňák s Marachom nad 
argentínsko-peruánskou dvojicou 
Calleri - Horna 6:2, 6:7, 10:7, hoci v 
záverečnom tajbrejku bol už hrozivý 

stav 4:7. Vtedy slovensko-rakúsky 
pár vybojoval šesť loptičiek za sebou, 
a tým vyhral aj zápas. „Dobre sa na 
dvorci dopĺňame. Ja hrám na for-
hende, Oliver na bekhende. Rakúsky 
tenista je výborný na servise a v hre 
zo základnej čiary, mne  sa darilo na 
sieti,“ vravel Michal. Je to ich druhý 
spoločný titul, vlani v septembri 
triumfovali taktiež na antukovom 
turnaji v Bukurešti. 

Slovenský tenista tak má vo štvor-
hre ATP už päť triumfov, prvé tri 
vybojoval s českými spoluhráčmi 
Petrom Pálom (Chennai 2006), 
Jaroslavom  Levinským (Záhreb 
2006) i Lukášom Dlouhým (Umag 
2007). Za víťazstvo v Acapulcu si 
Mertiňák a Marach rozdelili víťaznú 
prémiu 47-tisíc dolárov. Na každého 
pripadlo v prepočte asi pol milióna 
korún.

„Nemusím dlho rozmýšľať, čo 
s výhrou urobím,“ priblížil Michal 
svoju situáciu. „Po minulej sezóne 
som ukončil spoluprácu nielen 
s trénerom Jozefom Liptákom, ale aj 
so sponzorom. Takže teraz si všetky 
náklady na cestovanie hradím sám. 
Letenky na turnaje pohltia najväčšiu 
časť nákladov.“ Kapitán Miloš Me-
číř ráta opäť s Michalom do tímu 
Slovenska na daviscupový zápas 
s Gruzínskom v Bratislave. „Ak 
bude koleno poslúchať, rád prídem,“ 
povedal.

(og)

Polášek: Ešte 
potrebuje body

Filip POLÁŠEK (vľavo) s Talianom Alessandrom MOTTIM na februárovej 
dekorácii na challengeri v Belehrade, vpravo víťazný pár CIPOLLA - ECO-
NOMIDIS 
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1. Federer (Švajč.)     6330
2. Nadal (Šp.) 5980
3. Djokovič (Srb.) 5130
4. Davydenko (Rus.) 2750
5. Ferrer (Šp.) 2730
6. Roddick (USA)  2380
7. Nalbandian (Arg.) 2050
8. Gasquet (Fr.) 1885
9. Blake (USA) 1710

10. Berdych (ČR) 1685
11. Murray (V.Brit.) 1675
12. González (Čile) 1515
13. Južnyj (Rus.) 1515
14. Mathieu (Fr.) 1495
15. Robredo (Šp.) 1490
16. Caňas (Arg.)  1468
17. Tsonga (Fr.) 1464
18. Baghdatis (Cyp.) 1455
19. Moya (Šp.) 1450
20. Karlovič (Chorv.) 1445

1. Bryan B. (USA)  5325
1. Bryan M. (USA)  5325
3. Knowles (Bah.)  4270
4. Nestor (Kan.) 4080
5. Vízner (ČR) 3830
6. Knowle (Rak.) 3545
7. Aspelin (Švéd.) 3430
8. Erlich (Izr.) 3360
8. Ram (Izr.) 3360

10. Zimonjič (Srb.)        3300
11. Clement (Fr.) 3280
12. Llodra (Fr.) 3225
13. Damm (ČR)       2955
14. Dlouhý (ČR) 2805
15. Hanley (Austr.) 2685
16. Ullyett (Zimb.)  2660
17. Bhupáthí (Ind.) 2640
18. Paes (Ind.) 2445
19. Santoro (Fr.) 2186
20. Mirnyj (B-rus.)  2135

1. Heninová (Bel.) 6330
2. Ivanovičová (Srb.) 3896
3. Kuznecovová (Rus.) 3750
4. Jankovičová (Srb.) 3685
5. Šarapovová (Rus.)       3526
6. Čakvetadzeová (Rus.) 2875
7. Williamsová V. (USA) 2771
8. HANTUCHOVÁ (SR) 2617
9. Williamsová S. (USA) 2297

10. Bartoliová (Fr.) 2198
11. Dementievová (Rus.)  2180
12. Schnyderová (Švajč.) 1871
13. Golovinová (Fr.) 1693
14. Vaidišová (ČR) 1672
15. Safi nová (Rus.) 1627
16. Petrovová (Rus.) 1569
17. Szávayová (Maď.) 1489
18. Peerová (Izr.) 1475
19. Radwanská A. (Poľ.) 1442
20. Bammerová (Rak.) 1371

1. Blacková (Zimb.)  4885
1. Huberová (JAR) 4885
3. Srebotniková (Slo.) 3740
4. Sugijamová (Jap.)  3655
5. Peschkeová (ČR) 3330
6. Santangelová (Tal.) 3330
7. Stubbsová (Austr.) 3280
8. Raymondová (USA)  3222
9. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  2915

10. Jung-Jan Čan (Taiw.) 2855
11. Stosurová (Austr.) 2712
12. Moliková (Austr.) 2685
13. Zi Jang (Čína) 2430
14. Dechyová (Fr.) 2305
15. Safi nová (Rus.) 2295
16. Bondarenková A. (Ukr.) 2065
17. Bondarenková K. (Ukr.) 2065
18. Jie Ženg (Čína) 1987
19. Peerová (Izr.) 1950
20. Azarenková (B-rus.) 1880A
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Berankis (Lit.) 1327
2. Ignatik (B-rus.) 1325
3. Tomic (Austr.) 1135
4. Ramirez (Mex.) 782
5. Cung-hua Jang (Taiw.) 762

6. Janowicz (Poľ.) 696
7. Harrison (USA) 681
8. Elias (Por.) 655
9. Grigorov (Rus.) 648

10. Dimitrov (Bul.) 636

1. Radwanská U. (Poľ.) 1186
2. Rusová (Hol.) 1012
3. Oudinová (USA) 948
4. Lykinová (Rus.) 873
5. KUČOVÁ (SR) 860

6. Vogtová (Licht.) 848
7. Jovanovská (Srb.) 756
8. Pavľučenková (Rus.) 740
9. Hofmanová (Rak.) 695

10. Rajkovová (Bul.) 692

ATP
RACE - DVOJHRA

128. Lacko Lukáš 4

154. Červenák Pavol 1

154. Klec Ivo        1

NASADZOVACIE REBRÍČKY 

DVOJHRA
148. Lacko Lukáš   293

198. Hrbatý Dominik  208

237. Beck Karol 169

242. Klec Ivo 168

347. Kližan Martin 98

357. Čapkovič Kamil 92

429. Stančík Ján  71

450. Červenák Pavol 65

454. Mertiňák Michal  64

477. Semjan Marek 60

586. Polášek Filip 37

632. Somogyi Alexander 32

670. Mečíř Miloslav 27

893. Pažický Michal 12

939. Švarc Ladislav  10

939. Krošlák Ján 10

974. Zelenay Igor  9

1143. Sikora Adrián  6

1197. Martin Andrej 5

1233. Janči Tomáš  4

1289. Miklušičák Peter 3

1315. Hromec Martin 3

1363. Durdík Martin 2

1363. Macko Michal 2

1408. Horečný Matúš 2

1502. Bocko Matej 1

1502. Bohunický Tomáš 1

1502. Polyák František 1

ŠTVORHRA
53. Mertiňák Michal  1075

92. Polášek Filip 622

139. Zelenay Igor   414

345. Klec Ivo 151

350. Hrbatý Dominik  150

360. Čapkovič Kamil  146

419. Lacko Lukáš 118

513. Stančík Ján 83

559. Červenák Pavol 70

569. Semjan Marek 68

570. Kližan Martin 68

624. Somogyi Alexander 60

658. Hromec Martin 54

788. Pažický Michal 36

834. Martin Andrej 32

1045. Sikora Adrián 16

1071. Horečný Matúš  14

1083. Béreš Matúš 13

1104. Beck Karol 12

1202. Mečíř Miloslav 12

1292. Janči Tomáš 8

1390. Durdík Martin 4

1390. Bruthans Viktor  4

WTA TOUR
DVOJHRA

8. Hantuchová Daniela  2617

40. Cibulková Dominika 716

190. Suchá Martina  151

218. Rybáriková Magdaléna 131

246. Kučová Zuzana  109

294. Tvarošková Lenka  81

300. Hrozenská Stanislava  80

338. Wienerová Lenka  64

342. Juricová Jana   63

349. Kachlíková Katarína  62

451. Nociarová Dominika 41

494. Vajdová Nikola 33

510. Babáková Martina 31

515. Kučová Kristína 30

584. Malenovská Klaudia 23

615. Kurhajcová Ľubomíra  20

634. Pochabová Michaela 19

681. Balogová Martina 17

753. Boczová Klaudia 13

771. Kochanová Monika 12

910. Veresová Patrícia 7

970. Diešková Dominika 5

1004. Tabaková Romana 4

1025. Zlochová Zuzana 4

ŠTVORHRA
26. Husárová Janette  1605

61. Hantuchová Daniela  713

213. Tvarošková Lenka  156

227. Kachlíková Katarína  150

278. Babáková Martina  114

315. Kučová Zuzana   87

358. Hrozenská Stanislava 68

464. Cibulková Dominika 43

505. Diešková Dominika 37

531. Suchá Martina 33

557. Kučová Kristína 30

596. Zlochová Zuzana 26

614. Kochanová Monika 24

632. Juricová Jana 22

696. Boczová Klaudia 18

709. Poljaková Katarína 17

752. Malenovská Klaudia 14

758. Pochabová Michaela 14

786. Hojčková Lenka     12

790. Veresová Patrícia 12

868. Wienerová Lenka 9

REBRÍČEK ITF 
JUNIORI

104. Klempa Zalán 250

116. Gašparetz Alexander 235

213. Gašparetz Róbert  161

227. Budoš Marek 152

291. Kovalík Jozef 122

467. Lazarčík Martin 67

633. Janúch Róbert 41

685. Košec Ivan 36

750. Horanský Filip 30

859. Havaj Filip 22

992. Mydla Matúš 15

1055. Brtko Michal 13

1503. Daniš Marko 3

1658. Šuran Peter 2

1658. Vittek Filip 2

JUNIORKY
5. Kučová Kristína 860

38. Tabaková Romana 465

42. Juríková Lenka 455

52. Boczová Klaudia 398

106. Luknárová Zuzana 277

159. Širilová Monika 220

178. Kovarčíková Lucia 197

189. Baranová Katarína 190

192. Jůrová Petra 187

201. Morgošová Karin 183

275. Poljaková Katarína 142

304. Hončová Michaela 130

316. Juhászová Vivien 125

329. Vršková Lucia 121

401. Kovaľová Lucia 97

402. Zlochová Zuzana 97

437. Hríbiková Miroslava 88

510. Kuľhová Petra Mária 73

543. Mečířová Lucie 67

608. Popluhárová Andrea 56

723. Mészárosová Michaela 42

804. Kucianová Kristína 35

811. Peterčáková Jarmila 35

840. Blašková Veronika 32

881. Záteková Veronika 30

915. Čepelová Jana 27

984. Lazarová Barbora 22

995. Škamlová Chantal 22

1041. Jasová Dominika 20

1143. Mravcová Ivana 16

1448. Voščeková Mária 7

1545. Mihalovičová Jana 5

1545. Kucharová Michala 5

1650. Antoniewiczová Petronella 5

1830. Butkovská Lucia 2

REBRÍČEK TE
do 14 rokov

CHLAPCI
49. Fabian Patrik 127

91. Kmeťko Tomáš 82

189. Kianička Michal 35

210. Polivka Richard 30

355. Hric Ivan 10

355. Kačij Vladislav 10

355. Andiľ Robert 10

355. Čelovský Dávid 10

355. Blaško Martin  10

355. Chlpík Ivan 10

355. Maruščák Matej 10

355. Šipoš Jakub 10

DIEVČATÁ
12. Uberalová Petra 365

27. Kucharová Michala 255

28. Schmiedlová Karolína 230

45. Ostrožlíková Michaela 190

91. Ondrušová Zuzana 125

92. Karaff ová Natália 125

138. Bessenyeiová Ester 85

257. Brestovičová Gabriela 32

381. Kötelesová Barbora 15

433. Bubelová Nina 12

456. Harčárová Dana 10

456. Mihaľovová Nicolette 10

456. Krištofovičová Silvia 10

456. Žilincová Michaela 10

SLOVENSKÍ HRÁČI 

1010   



Necelé dva roky uplynuli od-
vtedy, čo Henrieta Nagyová ako 
tenisová profesionálka odohrala 
svoj posledný súťažný zápas. 
S aktívnym tenisom skončila 
v 27 rokoch, keď ešte viaceré jej 
rovesníčky naplno hrali. Ba zopár 
z nich, napríklad Švajčiarka Patty 
Schnyderová, stále múti vodu na 
popredných priečkach rebríčka.

„Iné riešenie nebolo. Chrbát 
ma bolel a ja som ho už nemohla 
zaťažovať,“ hovorí novozámocká 
rodáčka, ktorá najlepšie roky 
spojené s tenisom prežila v Bra-
tislave.

Heňa sa vo februári vrátila do 
veľkého tenisu ako vedúca sloven-
ského fedcupového tímu v brnian-
skom stretnutí s Českom. 

„Bol to príjemný návrat. Ľudí 
okolo tenisu poznám aj v Čechách, 
potešila som sa stretnutiam so 
starými známymi,“ hovorí. Na 
otázku ako veľmi jej po viac 
ako poldruha roku chýbal tenis, 
spontánne vraví: „Keď sa človek 
svojmu športu venuje takmer 
celý život, po vynútenej pauze 
mu logicky začne chýbať. Ja som 
presedlala rekreačne na pólo, 
venujem sa mu však iba od mája 
do septembra. Dva razy v týžd-
ni dochádzam hrať do klubu 
v Ebreichsdorfe pri Viedni. Chcela 
som však robiť niečo v tenise – ma-
nažovanie aj trénovanie ma baví. 
Príležitosť pri fedcupovom tíme 
som uvítala a teraz sa zapájam 
aj do trénovania,“ dodáva.

Nagyová, ktorá zo slovenských 
tenistiek vyhrala na okruhu WTA 

najviac turnajov (10), nastúpila 
začiatkom marca na dva skúšobné 
mesiace ako trénerská asistentka 
do NTC. 

„Mám skúsenosti, cítim, že ma 
mladé tenistky rešpektujú a dajú 
na moje rady,“ poznamenáva 
bývalá 21. hráčka svetového reb-
ríčka, roku 2002 členka víťazného 
tímu Slovenska v Pohári federácie. 
Po niekoľkých tréningových dňoch 
sa vybrala s Kristínou Kučo-
vou a Dominikou Nociarovou, 
členkami NTC, na turnaje do 
Španielska. 

„S generálnym sekretárom 
zväzu Igorom Moškom sme sa 
dohodli, že po dvoch mesiacoch 
si sadneme na debatu o mojom 
pôsobení. Potom sa uvidí ako 
ďalej. Viem, že mladým hráčkam 
prechádzajúcim z juniorských 
turnajov na ženské, môžem po-
môcť.“ 

Nagyovej hráčsku kariéru for-
movalo viac trénerov - od Jozefa 
Bulka cez Ľubomíra Kurhajca, 
Pavla Složila, Jana Kukala, Ka-
rola Šafárika. „Každý mi čosi 
dal, čo môžem teraz zužitkovať 
a odovzdávať ďalej,“ podotkla 
Heňa. Hoci jej meno po ukonče-
ní kariéry zmizlo z novinových 
stránok, v online debatách po 
fedcupovom súboji s Českom 
dali fanúšikovia najavo, že na ňu 
nezabudli. „To ma tešilo,“ hovorí. 
Pred nastávajúcim stretnutím 
s Uzbekistanom je optimistka: 
„Je to dobrý žreb. Mali by sme ho 
využiť a vyhrať!“

(zw)

Nagyová: Každý tréner mi dal niečo,
 čo môžem odovzdávať ďalej

Aj písomnosti patria k povinnostiam vedúcej fedcupového tímu Henriety 
NAGYOVEJ
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Najlepší vo štvorhre

CENNÍK INZERCIE 2008

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

B C
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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 poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 5 000 sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 30 000 +spadávka 3mm A

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

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena poznámka vzor
210 x 297 1/1 17 500 +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 17 500 sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2   9 800 sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2   9 800 sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3   7 400 sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4   5 900 sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 5 900 sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6   4 200 sadzobný obrazec H

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

VKLADAČKY
cena za vkladanie               5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v Sk za uverejnenie 

v jednom čísle. K cenám sa pripočítava DPH 

vo výške 19%.

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 50,- Sk

každé ďalšie slovo 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

ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU

ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU • ZA ROVNAKÚ CENU VIAC PRIESTORU
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Sen: vyhrala nad Venus!

Cibulkovej

skalpy hráčok

TOP 30
2007 US Open Garbinová 26.

2008 Gold Coast Razzanová 28.

2008 Doha Schnyderová 12.

2008 Doha V. Williamsová 7.

Za menom je poradie v rebríčku.

Tenisový svet vnímal Slovenku Dominiku Cibulkovú po rebríčkových 
skokoch a lanskom heroickom fedcupovom zápase so Srbkou Jankovičovou. 
Koncom februára sa 18-ročná Bratislavčanka postarala v Dohe o senzáciu, 
ktorá mala v športových kruhoch obrovský ohlas: na turnaji kategórie Tier 
I vyradila Američanku Venus Williamsovú!

„V  tomto zápase som urobila iba štyri nevynútené chyby,“ rozplývala 
sa Cibulková. 

Skvelo sa vyrovnala s náročnými podmienkami. Vyhrala nad Šafářovou 
a potom vo veľkom vetre aj nad Švajčiarkou Schnyderovou. Osemfi nálová 
výhra nad Venus, šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou a bývalou 
svetovou jednotkou, v čase turnaja siedmou hráčkou sveta, bola ako sen. 
Zamierila k trénerovi Vladimírovi Pláteníkovi a tešila sa v jeho objatí.

„Domči, vidíš, že máš na to!“ vravel tréner. 
„Bolo to príjemné počuť. Cítila som sa veľmi šťastná. Zdolala som svoj 

idol. Keď som bola malá, Williamsky som žrala... Boli iné ako ostatné 
hráčky,“ súkala zo seba sympatická tínedžerka. Mama sa vraj takmer 

rozplakala do telefónu, keď jej volala.
To, čo nasledovalo, si kedysi veľmi želala: byť raz v zajatí médií po veľkom 

úspechu. 
„Bol to blázinec! Kopa mikrofónov, ani neviem zrátať koľko som 

poskytla interview. A potom som ešte dve hodiny v kuse odpoveda-
la telefonicky na otázky našich novinárov,“ rekapitulovala.
A mohla vyhrať aj vo štvrťfi nále nad Agniezskou Radwan-

skou, lebo všetky sety s Poľkou výborne rozohrala. „Nevyhrala 
som preto, lebo som aj na druhý deň emocionálne prežívala 

víťazstvo nad Venus. Ja som ešte také decko. Hlavou mi vírilo 
– veď ja som vyhrala nad Williamsovou! Tréner mi vyčítal, že 
som toto štvrťfi nále nedotiahla. Druhý raz sa ti to už nemôže 
stať, povedal mi.“

Cibulková vynechala ďalší turnaj v Dubaji, vrátila sa do-
mov a pripravovala sa na americké podujatia. Prepracovala 

sa na 38. miesto v rebríčku – zatiaľ najlepšie 
v kariére. „Páči sa mi, že sa môj ran-

king už začína trojkou... Víťazstvá  
mi ukázali, že mám aj na najlepšie 

hráčky,“ poznamenala. „A to som 
ešte nehrala svoj najlepší tenis!“ 

dodala. Dve najcennejšie výhry 
– nad Schnyderovou a Venus 
- venovala trénerovi ako na-
rodeninový darček. „Počas 
turnaja sme nestihli jeho 
narodeniny osláviť. Tak sme 
to urobili až doma, spoločne 
s mojimi kamarátmi,“ pre-
zradila Dominika.

(zw)


