Korea Open-Platinum. Daejeon 17.-22.7.2018
Na ďaleký východ sa Slovenská mini výprava v zložení Ľubo Pištej, Baška Balážová a tréner Jaro Truksa
vybrala už pár dní pred zahájením samotného turnaja. Dôvod bol jasný – aklimatizácia na časový
posun 7 hodín dopredu. Po skúsenostiach z predchádzajúceho tripu do Číny a Japonska, kedy nám
tento posun nepomohol k lepším výsledkom, navrhla Barbora si pomôcť aj melatonínom.
Na cestu sme vyrazili z Viedenského letiska už v piatok 13.7. o 13:05. Odletová brána F13 – pre
istotu. Ani tieto magické čísla nám v našej snahe, doniesť zopár bodov a dobré výsledky, nezabránili.
Všetko prebehlo v pohode, lety nemeškali, iba Baška veľmi ťažko znášala ľahké turbulencie. Na
miesto sme dorazili v sobotu o 14:00. Rýchlo sme sa ubytovali, naobedovali, na chvíľu oddýchli, išli na
malú prechádzku, vypili kávu a kúpili v potravinách pitie a drobnosti. Potom hneď večera, po nej
pozrieť večerné mesto – mimochodom moderné s krásnymi architektonickými skvostami a zjavne
oslavujúce nejaký sviatok, lebo to vyzeralo ako vianočné trhy a potom unavení zaľahnúť do postele
s cieľom, čo najviac sa vyspať. (Ja osobne som sa zobudil o 3:39, ale potom som ešte na chvíľu zaspal,
ale moji zverenci spali o niečo lepšie)
V nedeľu sme mali už v pláne doobeda jeden tréning a poobede masáž. Hala je asi 20 minút cesty
busom, boli sme tam úplne sami a mali sme kľud na prvú prípravu. Masáž sme absolvovali tiež mimo
hotela, čo bolo pre nás prekvapenie, že taký luxusný hotel nemá svoj Wellness. Popri našich
povinnostiach sme mali aj trocha času na sledovanie výsledkov našich mladých reprezentantov na
MEJ v Kluži a všetko sme prežívali s nimi.
Zajtra nás čaká posledný deň pred začiatkom kvalifikácií. Skupiny jednotlivcov a súťaže štvorhier sú už
vyžrebované. Myslím, že pre nás priaznivo. Ľubo aj Baška budú trénovať zo svojimi deblovými
partnermi a možno budeme zohrávať aj mix.
Fandíme našim reprezentantom na MEJke a na diaľku ich zdravíme, snažíme sa pozerať aj
Wimbledon a MS vo futbale, ale zo 100 TV staníc nedáva tieto veľké finále žiadna. Takže iba na nete.
Pozdravujeme aj na Slovensko a zajtra zase niečo napíšem.

Jaro Truksa
PS: Našli sme v TV stanicu, ktorá dáva futbal. Tenis nie.

