
                                    Zápisník zo Záhrebu- pondelok 11.7. 
 V dnešné štvrťfinálové ráno nastupovali okrem juniorov, hrajúcich až 
o 13.00,všetky naše družstvá o 9.00 hodine. Juniorky hrali proti Rakúšankám 
v zostave Furková, Grigelová a Puchovanová. Zápas dobre rozbehla Natália, 
ktorá po dobrom výkone zvíťazila 3:0. Kaja v druhom zápase tiež nedala 
súperke šancu a Nika zápas doslova dorazila do víťazného konca .Dievčatá 
bojovali, bola vidieť snaha a chuť po víťazstve. To, čo v predošlých zápasoch 
niekedy chýbalo.. 
Komentár trénera Jahodu k zápasu: Dnes sa potvrdilo, že vieme vyhrávať aj 
bez našej jednotky. Dôležitá je súdržnosť a bojovnosť tímu. Na tom je treba 
stavať aj v budúcnosti. 
 
Kadetky hrali proti favorizovaným Belgičankam sympatický zápas,avšak 
podľahli sme 1:3. Vo dvojhre hrala Janka Terezková a Dáša Šinkárová,vo 
štvorhre nastúpila v družstvách už osvedčená dvojica Dáša s Natáliou 
Divinskou. Hrali veľmi dobre, hlavne Natália je vo štvorhre doma. 
 
Komentár trénera Solára k zápasu: V dnešných dvojhrách som sklamaný 
hlavne z Dáši, ktorá nedodržiavala moje taktické pokyny. Naopak,musím 
vyzdvihnúť výkon Natálie, ktorá bola vo štvorhre líderkou a bol to perfektne 
predvedený výkon. 
 
Môj osobný pohľad k niektorým drobnostiam v tomto zápase: Je len na 
škodu, ak sa nám mladé a talentované hráčky nevyvíjajú úplne tým správnym 
smerom. Vo svojich materských kluboch často krát netrénujú to ,čo je vo svete 
úplne bežné a normálne. Jedná sa hlavne o príjem podania, podanie samotné ,či 
základné postavenie hráča napr. vo štvorhre. Bez týchto základným elementov 
nie sme schopní konkurovať tým najlepším. Nad tým sa musíme vážne 
zamyslieť.. 
 
 
Kadeti mali za súpera nepríjemne útočne hrajúcich  Estóncov. Vo dvojhrách 
nastúpili Klajber s Kyselom a zhodne urobili po jednom bode. Na tomto mieste 
stojí za zmienku výkon Adama vo svojom druhom zápase, ktorý zvrátil 
nepriaznivý stav v 5.sete a dokázal ešte otočiť zo 6:9 na 13:11.Štvorhru hrali 
Diko s Kyselom podľa môjho názoru zase pasívne a miestami nekoncentrovane 
a tento zápas rozhodol o našej prehre 2:3. 
 
Komentár trénera Kudreca k zápasu: Sklamala ma najmä štvorhra Diko-
Kysel. Na tejto štvorhre som staval svoju nomináciu na MEJ.K dnešnej prehre 
vo štvorhre prispel slabší výkon Dalibora, ktorý nie je takým líderom družstva, 
ako som si predstavoval. 



Môj osobný pohľad: Naši kadeti ma svojou hrou a postojom k zápasom zatiaľ 
nepresvedčili o tom, že patria medzi tých hráčov, na ktorých by sme mohli 
stavať do budúcnosti. Výnimkou je snáď len Klajber, ktorý zatiaľ len zbiera 
skúsenosti z veľkých podujatí. Opäť sa len potvrdzuje realita, že rebríčkové 
postavenia našich hráčov na Slovensku v Európe nič neznamenajú. V blízkej 
budúcnosti bude potrebné sa tým vážne zamyslieť.. 
 
Aj je tu tak očakávaný štvrťfinálový zápas našich juniorov proti Belgicku. 
Nálada v tíme bola dobrá a hlavne bojovná. Chlapci si uvedomovali ,o čo hrajú 
a dali do zápasu všetko čo vedeli a čo bolo v ich súčasných silách 
a možnostiach. V prvom zápase Adam bojoval zo všetkých síl, nakoniec však 
podľahol súperovi 2:3.Doplatil najmä na to, že jeho súper si v priebehu zápasu 
už zvykol na jeho nepríjemné podanie a ďalej na to ,že v úvode 5.setu bol súper 
aktívnejší a viacej sa tlačil do hry. Tibor podal v ďalšom zápase dobrý 
a koncentrovaný výkon a po tuhom boji zvíťazil 3:2. Vedeli sme, že misky váh 
sa môžu nakloniť na našu stranu iba vtedy, ak sa nám podarí zvíťaziť v zápase 
tretích hráčov. Zelo začal ako z veľkej knihy a v prvom sete zvíťazil 11:8. Po 
taktických pokynoch belgického trénera sa karta začala obracať. Belgičan skrátil 
hru a Zela do ničoho nepustil. Jakub vydal zo seba všetko, ale ani to nestačilo 
a prehral 1:3. Za stavu 1:2 na zápasy nastúpil Tibor a musel vyhrať, ak sme 
chceli zostať v zápase. Prvý set prehráva, lebo je pasívny. V tom druhom 
zachytil úvod a vedie 8:3.Set vyhráva pomerom 11:4.Zdá sa, že je všetko na 
dobrej ceste, hlavne potom, ako v treťom sete vedie 6:3.Potom však prišli ťažké 
výmeny ,v ktorých Tibor ťahá za kratší koniec a set prehráva 8:11. Štvrtý set už 
je v réžii Belgičana, ktorý víťazí 11:7,celkovo 3:1. Zápas prehrávame 1:3 
a medaila nebude. Nemusíme však plakať ,ale sa tešiť, že chlapci  podávajú 
hlavne vďaka súdržnosti kolektívu veľmi slušné výkony počas všetkých 
zápasov. Máme na čom stavať aj do budúcnosti. V kategórii juniorov zostáva 
budúci rok Tibor aj Jakub a ak sa k nim pridá aj zranený Števo Peko a ďalší, 
myslím si, že sa máme na čo tešiť. Samozrejme len za predpokladu ,že  budú 
pokračovať v tréningovom procese v nastúpenom trende a ešte zvýšia obrátky na 
maximum. Lebo len vtedy môžeme pomýšľať na najvyššie umiestenie na 
takýchto podujatiach. 
 
 
O 15.00 nastúpili kadeti proti Írsku v zápase o celkové umiestnenie a pokračujú 
v slabších výkonoch. Sklamaním je opäť hlavne  štvorhra, Dalibor s Kyslíkom. 
Jediný bod získava najmladší Klajber a prehrávame 1:3. 
Môj komentár: Bez lídra tímu alebo kolektívnej súdržnosti nemôžeme 
očakávať žiadne víťazstvá. 
 
 
 



V jedinom večernom zápase pokračovali naši juniori v hre o celkové 
umiestnenie 5-8. Stále je o čo hrať, nakoľko prvých 5 družstiev z MEJ sa 
zúčastní MSJ. Hráme však proti vysokému favoritovi z Francúzska, ale 
prehrávame 1:3. Čestný bod získal Tibor Špánik.  
 
Komentár trénera Grigela k zápasu: Chlapci podali opäť bojovný výkon 
a Tiborovi sa podarilo zvíťaziť v jednom zápase. Francúzi boli smutní 
z predošlej prehry vo štvrťfinále, ale pre nás je každý takýto zápas perfektnou 
skúsenosťou. Ešte však neskladáme zbrane, dnes o15.00 na stupujeme proti 
Španielom v boji o 7-8 miesto. Držte nám palce. 
 
Ešte jedna zaujímavosť na záver. Prišlo k obrovskému prekvapeniu v súťaži 
družstiev juniorov, keď Česi zdolali Francúzov 3:1. Svoj životný zápas odohral 
Martinko, ktorý zvíťazil hneď v prvom zápase a pomohol dvojbodovému 
Polanskému k víťazstvu. Týmto im blahoželám k výsledku a verím, že pôjdu 
ešte ďalej..Teším sa spolu s Marekom Kláskom a Pepom Braunom, hlavne preto 
,lebo viem, čo všetko absolvovali v príprave a aké mali očakávania. Sú to tréneri 
s veľkým srdcom a konečne sa im vracia všetka tá vynaložená námaha. Toto 
všetko ma len utvrdzuje, že dá sa poraziť aj neporaziteľný súper. Je však treba 
súdržnosť kolektívu a veľká odhodlanosť a chuť k víťazstvu. Aj keď my 
nemáme hráča typu Polanského, vieme sa zomknúť a bojovať. Doterajšie 
výsledky našich juniorov túto teóriu len potvrdzujú. 
 
 
 
                                                                        Zdravím všetkých zo Záhrebu 
                                                                                             Milan Grman   
 

 


