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PAŘÍŽ Hodně pršelo. To je první
vzpomínka tenisty Petra Kordy na
Roland Garros roku 1992. Pak ho
zarazí, že už je to tolik let. Tehdy,
v neděli 7. června, nastoupil do fi-
nále proti Jimu Courierovi. Pro-
hrál. „Ale celkově to byl úspěch,
který mě nakopl v další kariéře,“
říká z Floridy, kam se právě vrátil
z golfového turnaje dcery Jessiky.

Dal byste dohromady soupeře,
které jste tehdy porazil?
V semifinále to byl 3:0 na sety Le-
conte, ve čtvrtfinále 3:1 Čerkasov,
ve 4. kole 3:0 Oncins, ve 2. kole
v pěti setech Japonec Matsuoka.
První a třetí kolo mi vypadlo.

Bergström a Schapers.
Ano, Schaperse jsem porazil na
kurtu číslo deset a Bergströma na
sedmičce. Večer.

Bylo to nejtěžší proti Matsuoko-
vi? Prohrával jste 0:2 na sety.
Výsledkově ano, ale horší bylo urči-
tě semifinále s Lecontem. Jednak
jsem se poprvé dostal na centrální
kurt, protože celý turnaj dost prše-
lo a doháněly se zápasy, a jednak

jsem stál proti Francouzovi, které-
mu fandilo dalších 16 tisíc Fran-
couzů. Nebyl to příjemný pocit.

Francouzi umějí být dost hluční.
Tak vypjatou atmosféru jsem zažil
poprvé. Na mě při rozehrávce bu-
čeli a jemu zpívali chorály. Ale dál
už jsem jim nedal šanci. Trenér
Zedníkmi před zápasem říkal: „Ne-
hádej se, nech sporné míče být,
abys ty lidi do zápasu nezatáhl.“ A
to semi povedlo kromě jedné chví-
le za stavu 4:3 ve třetím setu, kdy
jsme se dlouho tahali a já ho pro-
hodil skoro až od tribuny.

Ve finále proti Courierovi
už to nešlo?
Asi na mě dolehlo finále,
byl jsem nervózní, až moc
jsem chtěl. A on hrál zkrát-
ka mnohem líp.

Paříž by asi nikdy nevyhrá-
la hlasování o nejoblíbeněj-
ší grandslamový turnaj, že?
Málo místa, hodně lidí...
Máte pravdu, vždycky z těch
čtyř vycházela na posledním
místě. Ale areál se změnil, hráči
jsou svobodnější amají víc pohod-
lí. Těžko říct, jak to bude dál. Mají
problémy s pozemky, víc už rozši-
řovat nemůžou.

Navzdory tomuto úspěchu jste za
celou kariéru nikdy nevyhrál tur-
naj na antuce. Jak to?
A to jsem na ní vyrostl! Mohl jsem
dvakrát vyhrátMnichov, ale vždyc-
kymi to líp šlo na tvrdém povrchu.
Navíc v mé době byla antuková
špička hodně silná, ne dva hráči
jako dnes. Byl tamCourier, Brugue-
ra, Berasetegui,Muster, Moya, Cor-
retja, Kuerten, Agassi...

Agassi, jeden z mála Američanů,
který sice na antuku taky nadá-
val, ale časem se na ní naučil hrát.
Oni jsou zvyklí na tu svou zelenou,
rychlejší. Ale i v Evropě je na kaž-
dém turnaji jiná. Pamatuju si tře-
ba Řím, když tam jednou vyhrál
Sampras. To byl skoro beton. Tako-
vá ta stará klasická antuka, hrubá,
bývala spíš v Česku. V Paříži je jem-
ná, zespodu s jílem, míče skáčou
výš. Tam to vyhovuje hráčům, kte-
ří liftují. Čili hlavně Španělům.

Jinou antuku měli teď v Madri-
du. Modrou. Co jste jí říkal?

Že to byl od majitele turnaje Tiria-
ca výborný reklamní tah. Znám se
s ním a u něj mě tenhle výstřelek
nepřekvapil. Co se tenisu týče, byl
turnaj nic moc.

Comusí mít tenista, aby na antu-
ce uspěl?
Fyzičku, trpělivost, schopnost držet
míč v kurtu a zaútočit ve správný
moment. Přesně tak to umí Nadal.

Baví vás jeho tenis? Kolikrát jste
si přece stěžoval, že vám chybí

staré časy, kdy hráči chodi-
li na síť a každý měl
jiný styl.
Moc rád se na něj dí-
vám! Stejně jako na
Djokoviče, Federe-
ra nebo Murray-
ho. A taky na
Ferrera, tomu ří-
kám pitbul. Má
zaujetí jako má-
lokdo.

Co se vám líbí na Nadalovi?
Že se chce dál zlepšovat. Loni pro-
hrál šestkrát s Djokovičem, letos při-
jel do Austrálie, měl novou raketu,
těžší, při výměnách postoupil víc do
kurtu, a když jsem ho viděl teď proti
Djokovičovi v Římě, tak hrál daleko
útočněji. Najednou byl Djokovič
tím, kdo se bránil. Stejně dopadlo i
finále v Monte Carlu, ale to nepočí-
tám. Tam Djokoviče dost
ovlivnila smrt dědečka.

Ale ty přechody k síti
vám stejně chybějí,
ne?
Když se podíváte

na tenmagický zápas Nadala s Djo-
kovičem v Austrálii, tak tam to bylo.
V klíčové chvíli udělali dva tři kroky
dopředu a šli na volej. Nádherný
boj, ve kterém šli na krev. Dohráli a
padli. Ale třeba se zase někdy obje-
ví tenista, který míč seřízne, poběží
k síti... To by se mi líbilo.

Kdo je pro vás nejlepší antukář
všech dob?
Miloval jsem Borga. Viděl jsem ho
zblízka, když jsem mu jako kluk
v Praze při Davis Cupu sbíral míč-
ky. Při hře dlouho držel balony vy-
soko nad sítí a najednou dokázal
neuvěřitelně zrychlit. Výborně se
pohyboval, hrál s ledovým klidem
a hlavně nekazil. Bylo strašně těž-

ké na něj uhrát bod.

Máte favorita pro Ro-
land Garros?
Djokov ičov i
bych to přál,
protože ho tré-
nuje kamarád
Maroš Vajda.

Bylo by
krásné, kdy-

by jako první česko-slo-
venský trenér vyhrál
všechny čtyři grandsla-

mové turnaje.

Ale Ivan Lendl, Murrayho
trenér, je taky kamarád,
ne?
AleMaroš je s Djokovi-
čem déle, udělali spo-
lu víc práce. Nic proti
Ivanovi, ale ještě není
na řadě.

Dovedete si představit
sebe v podobné pozici?
Někoho trénovat a jezdit
s ním po světě?
Vše jemožné. Od tenisu jsem

neodešel, rozumím mu a den-
ně hraju se synem. Rozhodně

mám co dát.

Sledujete ještě výsledky Radka Ště-
pánka, jehož jste trénoval dřív?
Voláme si několikrát týdně, mluví-
me i o zápasech. Když tu byl na
jaře, dokonce jsme spolu i trénova-
li. Ale už jen jako kamarádi. Byli
jsme spolu skoro deset let, to je ra-
rita. Pak se Radek rozhodl jít jinou
cestou, než jsem chtěl. A já se po-
třeboval věnovat dceři Jessice. Její-
mu golfu. Martin Moravec

Je to přesně
dvacet let, kdy
stanul poslední
Čech ve finále

tenisového Roland
Garros. Byl to Petr Korda
a se světovou jedničkou,
Američanem Courierem,
prohrál 0:3 na sety. Další
ročník největšího
antukového turnaje
začíná už zítra.

MNICHOV (šve) Ve čtvrtek ji z hřiště
vyhnala bouřka, včera trápil stude-
ný vítr. Přesto česká golfová nadě-
je Klára Spilková prošla cutem a
postoupila mezi nejlepší na turna-
ji v Mnichově, který je součástí
okruhu Ladies European Tour.
Mezi 126 hráčkami si vede skvěle,
v průběžném pořadí je na děle-
ném druhém místě! „Párkrát jsem
musela zachránit par, ale přesto
jsem se svou hrou spokojená, i
když se dalo zahrát ještě víc birdí-
ků. Teď si dámmalý oběd a jdu tré-
novat na sobotu,“ prohlásila s nad-
šením. Loni v Mnichově skončila
až 110. a nepostoupila do víkendo-
vých bojů, letos to vyšlo. Ve čtvrtek
zahrála 68 ran (-4), včera hřiště
zvládla jen o dvě rány pod par
hůře. Vede Švédka Lindbergová.

LOS

Roland Garros, 1. kolo
Muži
ŠTĚPÁNEK (23) – kvalifikant
BERDYCH (7) – Sela (Izr.)
ROSOL – Berlocq (Arg.)
Ženy
ŠAFÁŘOVÁ (20) – Jakimovová (Běl.)
CETKOVSKÁ (24) – Halepová (Rum.)
BENEŠOVÁ – Petrovová (27-Rus.)
ZÁHLAVOVÁ-STRÝCOVÁ – Foretzová (Fr.)
KVITOVÁ (4) – Bartyová (Austr.)
HRADECKÁ – Görgesová (25-Něm.)
ZAKOPALOVÁ - Curenková (Ukr.)
Z kvalifikace postoupily i BIRNEROVÁ
a KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

FAKTA

Čeští vítězové z Paříže
Ivan Lendl: 1984, 1986, 1987
Jan Kodeš: 1970, 1971
Hana Mandlíková: 1981

Televizní tipy
Sobota
Basketbal
NBL: Prostějov – Nymburk 20.00 4

Cyklistika
Giro d’Italia: 20. etapa 13.30 E1

Fotbal
Příprava: Švýcarsko – Německo 18.00 S1
Příprava: Nizozemsko – Bulharsko 19.55 NS
Příprava: Česko – Izrael 20.00 S1

Golf
BMW PGA Championship 16.30 NS
Crowne Plaza Invitational 21.00 GC

Házená
Liga mistrů: Berlín – Kiel 15.10 DS
Liga mistrů: Madrid – Kodaň 17.55 DS

Motorismus
F1: VC Monaka, kvalifikace 13.55 NS

Plavání
ME v Debrecínu 9.30 E1

Plážový volejbal
Štvanice, Světový okruh: semifinále 16.55 4

Tenis
Světový pohár družstev 12.00 DS
Nice, muži: finále 15.05 NS
Brusel, ženy: finále 15.30 E2

Neděle
Cyklistika
Giro d’Italia: 21. etapa 15.30 E1

Golf
BMW PGA Championship 15.00 NS
Crowne Plaza Invitational 21.00 GC

Házená
Extraliga mužů: Zubří – Jičín 17.30 4
Liga mistrů: finále 17.55 DS

Motorismus
F1: VC Monaka 13.30 N

Plavání
ME v Debrecínu 9.30 E1

Plážový volejbal
Štvanice, Světový okruh: o medaile 15.00 4

Tenis
Roland Garros: 1. den 11.00 E1, E2 + 17.30 E1

Veslování
SP v Luzernu 10.10 + 12.55 4
Vysvětlivky: 4 = ČT4, N = Nova, NS = Nova Sport,
E1 = Eurosport 1, E2 = Eurosport 2, S1 = Sport 1, DS
= Digi Sport, GC = Golf Channel

Automobily-popt.
Koupím automobil i bouračku od roku výr.
1995 - 2012, nabídněte. Tel. 606 861 822

Motocykly
Auto-moto a díly koupím Škoda, Tatra,
Wartburg 311, Jawa, ČZ, BMW, Praga. Ma-
net, Velorex, Pav do r. 1970,Tel: 775 262 334

Koupím historický motocykl, t.: 608 773 933

Seznámení
GRAND - Macešková 20, 106 00 Praha 10,
www.videoseznamka.cz, tel.: 602 351 111,
602 361 111(po-pá 8-12 h). Největší se-
znamka pro celou ČR! Garantovaná regis-
trace, Seznamka, Videoseznamka, Extra-
Grand, V.I.P., Korespondenční, Internetová,
SMS, Seznamka pro postižené a Srazy ne-
zadaných.

GRAND (tel.: 602 351 111 po-pá 8-12h). Zá-
jemcům o rychlé a kvalitní seznámení na po-
čkání doporučujeme objednat se telefonicky
na Garantovanou registraci do kanceláře.

SMS-SEZNAMKA (602 551 111, nonstop).
Stačí za cenu běžné SMS zaslat zprávu ve
tvaru: F*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CISLO
DOMU*MISTO BYDLISTE*PSC.

WWW.VIDEOSEZNAMKA.CZ - registrace
zdarma, poradenství, tipy...

GRAND-“TURBOTRŽIŠTĚ” Macešková 20,
Praha 10. Navštivte nás každou sobotu
8-12 h bez objednání! Do 5 minut vám zde
po 20 Kč vytiskneme tolik tipů, kolik si zapla-
títe. Kontakty obdržíte s fotem, telefonem a
dalšími údaji. S sebou OP, pro neženaté
(nevdané).

VYHLÍDKA (www.fotoseznameni.cz) kores-
pondenční seznamka. Žádost o dotazník
nebo informace zašlete na adresu
Macešková 17, 106 00 Praha 10 nebo zavo-
lejte na tel. 606 700 070

Prodám
Zprostředkuji prodej vaší zemědělské půdy
kdekoliv v ČR. Pouze vážným zájemcům.
Nejlepší ceny v ČR. Tel.: 777 702 828.

Koupím
200000 – 1 500 000 Kč za obrazy od: V.Ra-
dimský, A.Kalvoda, Panuška, Ullmann,
Benka, Hála, Erdelyi, Mousson, Špála, Zr-
zavý, Kaván, Josef Lada, Hudeček, Slavíček,
Schikaneder, Uprka, Loukota, Blažíček,
Černý, Král, Mervart, Havelka aj. Nejlépe s
námětem lidí v krojích, dívčí portréty, akty,
krajiny, vodní plochy, kytice, abstraktní mo-
derní kompozice, kubistické zátiší aj. Platím
vyšší ceny, než uvádí katalogy. Cenu sdělím
při zaslání fota s popisem na email:
znalec@sberatel-umeni.cz Přijedu kamkoliv
v ČR. Tel.: 722 343 270, p. Soukup

250000 – 750 000 Kč zaplatím (cena podle
námětu, rozměru malby atd.) za obraz od
autora: V. Radimský. Nejlépe s námětem
řeky, slepé říční rameno, tůně, apod. Zpro-
středkovatele odměním 20 000 Kč – 50 000
Kč. Platím vyšší ceny než v katalogu. Mám
zájem i o jiné autory. Fota prosím na email:
sberatelumeni@seznam.cz Přijedu kamko-
liv v ČR. Tel. 224 222 697

Hotově vykoupím jakýkoliv starý a staro-
žitný nábytek - z chromových trubek a jiné
umělecké předměty i poškozené. Obrazy
známých i neznámých autorů, Mervart,
Dvorský, Bubeníček, Schneiderka, Kalvoda,
Kavan, Frolka, Radimský, Holub aj. Šperky,
hračky, sochy, šavle, pušky. T: 774 643 094,
596 783 16, a.karpytova@seznam.cz

Odkoupím a v hotovosti zaplatím obrazy
známých i méně známých regionálních ma-
lířů, dále koupím hodiny, šavle, nábytek dře-
věný i chromový z ohýbaných trubek a jiné
starožitnosti. Přijedu kamkoliv. Solidní jed-
nání. Stačí SMS, zavolám zpět, p. Adámek.
Tel.: 724 033 733

Koupím jakkýkoliv starý a starožitný náby-
tek a nábytek z chromovaných trubek.
Různé skříně, skleník, knihovnu, kredenc,
špajz,komodu, psací stůl, křesla atd..Vlastní
odvoz.Telefonní číslo : 777 158 819, e-mail:
maca.soucek@seznam.cz

Dobře zaplatím staré stříbrné, zlaté mince,
medaile. Tel.: 603 520 434.

Koupím starožitnou pánskou pracovnu, lož-
nici a zdobenou jídelnu: psací stůl, knihovnu,
jídelní stůl, büffe, skleník, kredenc, mosazný
lustr, lampu, zajímavý obraz a jiné věci do
starožitného interiéru. Solidní cena, slušné
jednání. Tel.: 603 478 873

Německé vojenské věci z II. svět. války:
maskáče, přilby, dýky, šavle, celty, boty, vysí-
lačky, optiky, pilotní kukly , kombinézy a zá-
chranné plovací vesty, přístroje, součástky a
vrtule z letadel, atd. Tel.: 602 38 59 58

Fotografie Drtikol, Sudek, Funke a jiných
fotografů za nejvyšší cenu v ČR. Odhad
zdarma platí stále! Mgr. Art. R. D.; tel: 608
341 190 e-mail: fotografie.u@seznam.cz

Hodinář koupí růz. staré a starož. hodiny,
hodinky i nejdoucí i části a také mince, ban-
kovky, šperky i poškozené. Tel.: 607 878 313

Staré perské ručně vázané koberce v ja-
kémkoliv stavu, malé i velké. Tel:603919206
E-mail: starekoberce@seznam.cz. Sběratel

Sběratel koupí roh z nosorožce min. 50 let
starý, prokazatelný původ nezbytný, solidní
jednání. Až 300 tis. T: 773118192

Mince zlaté a stříbrné i sbírku, hodinky, vy-
znamenání, bankovky, pohledy, známky.
Disk. jednání, platba ihned.Tel.: 602 802 040

Hodnotné obrazy, autor. fotografie a staré
knihy o designu, 603487085, eart@email.cz

Koupím housle, violoncelo, kontrabas v ja-
kémkoli stavu, platba hotově.T: 603958005

Komerční nemovitost za 80 % její odhadní
ceny. Platba ihned. Tel.: 608 828 082.

Koupím akcie jakékoliv zemědělské společ-
nosti. Tel.: 777 702 828.

Sběratel koupí díla Jaroslava Horejce. Cena
až 500 000 Kč. T: 773 199 846

Koupím obrazy Vlastimila Košvance 30-70
tisíc. Solidní jednání. Tel:773 118 192

Starý perský koberec, obrazy a starožitný
nábytek koupí sběratel. Tel.: 602 218 721.

Poštovní známky, pohlednice. Kvalifik. od-
had 723344415, flaska-filatelie@seznam.cz

Knihy i německé, pohledy, koupím.
Tel:485105243.

Pianino nebo křídlo. Seriózně. T:603806202.

Betlémy i poškozené, tel.604 826 798

Koupím Herbalife. Tel. 602 712 525

Les koupím. Tel: 777 014 870

Truhl. frézu, protahov. aj. Tel.: 603 165 320

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Sběratelství
100000 – 250 000 Kč zaplatím za slovenské
a zakarpatské autory: Benka, Fulla, Bazov-
ský, Majerník, Hála, Mallý, Kocka, Erdelyi,
Bokšay, Galanda aj. Platím vyšší ceny než v
katalogu. Fota prosím na email:
sberatelumeni@seznam.cz Přijedu Kamko-
liv v ČR. Tel.: 224 222 697

Znalec a sběratel ohodnotí zdarma Vaše
obrazy a starožitnosti. Po dohodě odkoupím.
Tel.: 731 835 301. Fota prosím na e-mail:
znalecumeni@seznam.cz

Muzeum parních strojů Tomek, koupí parní
stroje, jejich modely, či torza, 602 245 910

Umění a starožitnosti
Nabídněte hodnotné obrazy nebo umělecké
předměty do aukce SOTHEBY´S v Lon-
dýně. Kontakt: prague.office@sothebys.com

Majerník, Erdély, Mousson, Benka, Hála,
Fulla, aj. slov. obrazy, solidně koupí e-mail:
art@degas.sk, T: 00421 905 659 148

Zvířata
Bernský salaš. pes. Prodám štěňata s PP.
Tel.: 732 499 278

Pudl apricot s PP, prodám. T: 602 136 376

Bol. bar. psík. Šť. s PP. T: 603 759 653 Praha

Dobrman štěňata s PP. Tel.: 777 635 925

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Webové adresy
www.dochorvatska.cz

INZERCE

PAŘÍŽ (on) Loni na turnaji vypadl
překvapivě už v 1. kole, neobhaju-
je téměř žádné body, mohl by si v
žebříčku výrazně polepšit...
Takové úvahy se nabízejí pro

start Tomáše Berdycha na grand-
slamovém Roland Garros.
Takové úvahy je čas alespoň pro-

zatím zaplašit, když se podíváte na
los sedmého tenisty světa.
V 1. kole ho čeká Izraelec Dudi,

s nímž 26letý Berdych nikdy ne-
hrál, přesto by neměl být těžkou
překážkou, je až 94. hráčem světa.
Jenže dál? Už ve 2. kole může

Čech narazit na neoblíbeného
Francouze Llodru, nad nímž napo-
sledy vyhrál před pěti lety, naopak
poslední dva zápasy s 32letým levá-
kem nezvládl.
V roce 2008 prohrál Berdych prá-

vě na Roland Garros, rovněž ve
2. kole. A poměrně čerstvou nepří-
jemnou vzpomínkou je i hladké tří-
setové vítězství Llodry v 1. kole US
Open 2010.
A to ještě není vše: už v osmifiná-

le by Berdych zřejmě narazil na Ar-
gentince Del Potra, jednoho z nej-
lepších antukářů světa. Na druhou
stranu, ve formě hrající Berdych
ho nedávno v Madridu přemohl...
Příjemnější zprávy vyslechl tá-

bor Petry Kvitové. Čtvrtá hráčka
žebříčku dostane na rozjezd aus-
tralskou 16letou juniorku Bartyo-
vou (330. tenistku světa), ve 4. kole
může potkat Srbku Jankovičovou
či Italku Schiavoneovou, s nimiž
oběmamá pozitivní bilanci.

Ve čtvrtfinále by Kvitová nejspíš
potkala obhájkyni titulu, Číňanku
Li Na, s níž česká tenistka loni vy-
padla v osmifinále.
Jinak řečeno: nadějná cesta pro

zlepšení dosud nepříliš vydařené
sezonyKvitové. „Mám to tady hod-
ně ráda, už se moc těším na první
zápas a doufám, že mi vyjde,“
uvedla na svémFacebooku. V sezo-
ně plné zranění ji minulý týden trá-
pil natažený břišní sval, teď už se
ale cítí fit. „Dalo se to hodně do
kupy, můžu servírovat naplno
a snažím se dostat do pohody.“
Velký šlágr slibuje ženský pa-

vouk už na čtvrtfinále, kde by se
mohly potkat favoritky SerenaWil-
liamsová a Maria Šarapovová.
Už zítřek leccos napoví...

Před dvaceti lety
Petr Korda v roce 1992,
kdy na Roland Garros
postoupil až do finále.
Foto: Getty Images

Golfistka Spilková
v Mnichově uspěla
a je zatím druhá

„Diváci na mě v Paříži bučeli“

Llodra, Del Potro... Berdycha
čekají v pavouku těžcí soupeři


