
Scénář k audioreportáži – Eliška Krejčová 
 
 
Šampionka ve stolním tenise, Eliška Krejčová se narodila 11. září 1927 v Kralupech nad Vltavou. A 
stejně, jako v nich pořád bydlí, se i ve svých 93 letech věnuje svému oblíbenému sportu. K tomu se 
dostala, byť oklikou, už jako děvče… 
 
To už mi bylo už tak 7, tak ten mladší bratr, teda ode mne starší o 10 let hrál dost dobře fotbat tady 
za SK Kralupy nebo jak se to tenkrát jmenovalo, a vždycky, když měl chvilku a já byla taky 
doma,prostě jsme spolu kličkovali, jak jsme říkali. Prostě proti sově jsme hráli a ten balón, to víte, 
že mě šetřil, asi,no jo...no a tak jsem přišla k tomu míči..já jsem měla míčový hry všechny ráda, 
no… 
 
Táta ale třem sourozencům pořídil i stůl na ping pong.. 
 
Do deseti jsem hrála na tom dvorku našem, že jo, potom jsem se jim tam pletla – mohlo mi bejt 
11..12..Prostě mě brácha sebral a odvedl mě někam na ten trénink, kde oni taky hráli, bratři. Byli 
tam dobrý hráči a pozvali si Spartu, jako družstvo, že si daj takovej přátelskej zápas. A to jsme hráli 
právě v tý kavárně Praha… 
 
 A Tam se Elišce dařilo natolik, že svým výkonem zaujala i trenéra Sparty. Ten za ní dokonce jezdil 
na tréninky do Kralup. Opčným směrem se paní Krejčová vydávala, až když za Protektorátu začala 
studovat na střední škole v Praze. 
 
A když jsem jako trošičku zestárla, že jo, to už mi bylo těch 20, tak jsem vyhrávala ty mistrovství 
republiky, to mám tady právě vypsaný, všechny ty medaile. Takže to bylo 8x, kdy jsem vyhrála tady 
mistrovství republiky a to počitám s těma dvouma výhrama Čech a Moravy, že to je 10x celkem. 
 
Stejně jako spoustu špičkových sportovců té doby i Eliško Krajčovou kontaktovala koministická 
Státní bezpečnost a chtěla po ní spolupráci.  Ona se ale raději rozhodla, pod jinou záminkou, kariéru 
ukončit. Sport ji bavil pořád a i když zase začala hrát až po dlouhých letech, dočkala se dalších 
úspěchů. 
 
Byla jsem ze začátku ráda, že vidím ty starý hrýče, co jsem s nima byla v mládí v kontaktu, že jo, tak 
to jsem byla jako nadšená. Začínala jsem, myslím, v roce 92, jsem začínala, a jezdili jsme třeba do 
Austrálie, že jo. Největší můj úspěch byl teďka v roce 2012, že jsem vyhrála mistrovství světa ve 
Švédsku a že jsem v roce hned na to, 2013, vyhrála mistrovství Evropy v Rotterdamu. 
 
Je něco, co by Eliška Krejčová chtěla vzkázat budoucím generacím? 
 
Nevzdávat se ani v žádný špatně vypadající situaci. Přemejšlet, jak z toho ven, a tak. Prostě bejt 
takovej průbojnej, to jo, ale zase všechno přiměřeně...Ale hlavně to nevzdávání, to je důležitý v 
životě. 


