
                                       Zápisnik zo Záhrebu-nedeľa 10.7. 
 
 
                 Správa dňa:  Už dnes môžeme ísť na bedňu!!!! 
 
Dnes je najhorúcejšou správou najmä to, že naši juniori o 13.00 nastúpia na svoj 
historický zápas v boji o medailu proti Belgicku. Je to jedinečná šanca našich hráčov 
prelomiť vyše 5 ročné medailové suchoty z MEJ. Zároveň však treba byť skromný, ale 
zdravo drzí. Náš súper vyradil Turecko, ktoré vo svojej skupine porazilo Slovincov a aj 
Čechov. Nálada v tíme je bojovná a som si istý, že tréner Roman Grigel  si svojich 
hráčov dobre pripraví. Má už svoje osvedčené metódy, ktoré zjavne zaberajú na všetkých jeho hráčov bez rozdielu. 
 
Dnes ráno o 9:OO nastúpili kadetky v ďalšej fáze turnaja proti Azerbajdžanu. Je to 
najdiskutovanejšia krajina v súčasnosti na tejto Mejke, o tom niečo viac napíšem 
v zaujímavostiach. Súper zvíťazil v pomere 3:0. 
Komentár trénera Solára k zápasu: Odvážny a bojovný výkon nestačil na Číňanky hrajúce 
v drese Azerbajdžanu. Najbližšie k víťazstvu sme boli vo štvorhre ,v 2.sete sme mali dva  a vo 
štvrtom jeden setbal Prehrali sme 1-3 a nemáme sa za čo hanbiť. 
 
Naši víťazní juniori nastúpili ráno o 9.00 proti Portugalsku a zvíťazili jasným výsledkom 3:0. 
Tento krát môj komentár k zápasu: Hráči podali dobrý a koncentrovaný výkon. Aj keď boli 
sety niektorých zápasov vyhraté v koncovkách a náš príjem podania nebol vždy perfektný, 
dokázali sme súpera zdolať a to je podstatné. 
 
O 15.00 hodine hrali naše kadetky proti súperkám z Holandska a dievčatá po sympatickom 
výkone vyhrali 3:0. 
Komentár trénera Solára k zápasu: Je to zaslúžené víťazstvo, hráčky dodržiavali všetky 
taktické pokyny .Zajtra nás čakajú súperky z Belgicka. 
 
Svoje ďalšie dnešné zápasy absolvovali juniori a juniorky v rovnakom čase o 17:00 hodine. 
Kým chlapci sa viezli na víťaznej vlne, dievčatám sa dnes opäť nedarilo. Juniori v napínavom 
zápase o postup do štvrťfinále zdolali Poliakov 3:2 a tak nastupujeme proti Belgicku v boji 
o medailu na MEJ .Splnili sme prvoradý cieľ zostať v elitnej skupine. Víťazstvom nad 
Poľskom sa nám otvorila iná dimenzia a zrazu môžeme pomýšľať aj na nemožné. Hrali sme 
hlavne bojovne so srdcom a to je v tejto chvíli asi najdôležitejšie. Za zmienku stojí Adamov 
piaty set, keď mu Poliak doslova zožral 5 podaní. Bravó, chlapci .Len tak ďalej. 
 
Škoda, že na dobré výkony našich juniorov nenadviazali aj juniorky. Proti Češkám nastúpilo 
dnes trio Puchovanová, Kukuľková a svoju premiéru v súťaži družstiev mala aj Natália 
Grigelová. České družstvo hralo bez svojej jednotky a tak sa črtala veľká šanca na víťazstvo. 
Po vydretom víťazstve Niky proti Slezákovej, nastúpila Táňa proti ľavorukej Petrovovej. 
Kupodivu prehrala až príliš hladko 0:3. Pokračovala nemastným-neslaným výkonom zo 
včerajška. Za stavu 1:1 prehrala Natália s obranárkou. Vo štvrtom zápase Kukuľková zvrátila 
nepriaznivý stav, keď prehrávala už 1:2 a 4:9. Dostala sa do piateho setu, kde pokračovala 
v nepresvedčivom výkone. Prehrávame 1:3 a výsledok aj výkon celého stretnutia hodnotím 
len jediným milým slovom: neprijateľné. 



Môj komentár k tomuto zápasu: Je najvyšší čas, aby sme si vyjasnili, kto môže alebo 
nemôže reprezentovať Slovenskú republiku na vrcholných medzinárodných podujatiach. 
A niekto nechce alebo na to výkonnostne nemá, nemal byť hrať za žiadnych okolností. 
 
Na svoj večerný zápas nastúpili naši kadeti o 19:00 proti Bosne a Hrecegovine. Vo dvojhre 
prekvapil hlavne Klajber, ktorý urobil 2 body a výrazne prispel k víťazstvu 3:1. Diko 
s Kyselom vyhrali ďalší bod vo štvorhre. 
 
Komentár trénera Kudrec k zápasu: Dnes Adam Klajber zvíťazil v oboch svojich 
dvojhrách a tým ma presvedčil, že je tu na MEJ zaslúžene a v budúcnosti bude potrebné dávať 
šancu reprezentovať hlavne takýmto mladým a perspektívnym hráčom. 
 
A je tu perlička na záver dňa. 
Veľký rozruch robí na týchto MEJ reprezentácia z Azerbajdžanu. Hovoria o nej aj takí 
stolnotenisoví velikáni ako sú Nemecko, Francúzsko, či Belgicko. A čo je príčinou toho 
všetkého? Sú to totiž samotní hráči v počte 7. Áno, vážení priatelia, práve sedem čínskych 
hráčov má vo svojich radoch azerbajdžanská reprezentácia. A že ako ich získali? Úplne 
legálne, stačilo im nájsť takých hráčov, ktorí ešte nedosiahli veku 15 rokov. Lebo na takýchto 
mladistvých sa žiadne pravidlo ITTF a ani ETTU nevzťahuje a môžu pomerne rýchlo 
nadobudnúť občianstvo inej krajiny. Takže ak sa náhodou niekde dočítate, že Azerbajdžan 
získal na MEJ 2016 viacej medailí, tak čítate správne. Do dnešného večera prehrali vo 
všetkých kategóriách proti všetkým súperom len jeden, jediný bod proti Nemecku. Tak po 
tomto už len no comment a dobrú noc všetkým. 
 
P.S Vyzývam všetkých fanúšikov stolného tenisu na Slovensku, aby zajtra aspoň 
v duchu podporili našich chlapcov v boji o semifinále. Budeme to všetci určite 
potrebovať.Za všetkých vám ďakujem. 
                                                                                                                        Milan Grman 
                                                                                                                      vedúci výpravy 
 

  



 
 

  

  


