
                                    Zápisník zo Záhrebu-sobota 16.7. 
 
 
                                              Tak aj tu záverečná!! 
 Dnešným dňom sa pre našu výpravu skončili 59.MEJ v Záhrebe. Vo svojom 
poslednom vystúpení v hlavnej súťaži sa predstavila štvorhra juniorov Špánik-
Brat. Nastúpili proti favorizovanej dvojici z Turecka a zápas sa vyvíjal presne 
podľa papierových predpokladov. Naši hráči ničím neprekvapili a podľa môjho 
súkromného názoru to bolo ich najslabšie spoločné vystúpenie vo štvorhre na 
tomto šampionáte. Okrem toho, že sme herne zaostávali, v ich hre chýbala tá 
povestná šťava, ktorou víťazili v predošlých zápasoch. Čiastočne to bolo 
zapríčinené aj tým, že Adam nebol vo svojej koži už od rána. Nedostavil sa na 
zápas ďalšieho kola útechy, údajne zaspal. Toto si bude riešiť jeho tréner, ktorý 
bude hodnotiť celkové vystúpenie hráčov na týchto majstrovstvách. 
Všetci tréneri za svoje tímy podajú podrobnú správu o počínaní si svojich 
hráčov počas týchto MEJ. Ja  tiež podrobne zhodnotím tieto majstrovstvá 
z môjho pohľadu ako vedúceho výpravy a bývalého hráča v kadetských a 
 juniorských kategóriách, nakoľko som videl takmer všetky zápasy našich 
hráčov. 
 
Len v krátkosti načrtnem ,že ma na týchto majstrovstvách naši hráči ničím 
neprekvapili. Až na pár čiastkových úspechov v súťaži jednotlivcov a výborného 
7.miesta našich juniorov v družstvách zaostávame za špičkou Európy. 
Priznám sa, že som to očakával. Hlavnou príčinou je slabá trénovanosť 
a príprava hráčov kluboch, kde sa reprezentanti zdržiavajú počas celej sezóny. 
Hráči často krát prídu na reprezentačné sústredenia nepripravení a v takýchto 
prípadoch  len veľmi ťažko môžu zvládnuť objemy reprezentačných trénerov. 
Nie je pravdou, že sme malá krajina a preto nemáme také talenty ako majú Rusi 
,Rumuni, Česi atd. My ich máme, len s nimi tak intenzívne nepracujeme ako tí 
najlepší. Čo ďalej a aké sú východiská z tejto situácie, sa dozvieme až po 
celkovom zhodnotení majstrovstiev všetkými zainteresovanými. Bude však 
nutné urobiť niekoľko nepopulárnych opatrení a zmien, ktoré sa nebudú 
všetkým páčiť .Ale verím, že to časom pochopia aj tí ,ktorí takýmto zmenám nie 
sú naklonení. Veď nám ide spoločne všetkým o to isté, o vzornú reprezentáciu 
Slovenska. 
 
 Prajem všetkým čitateľom a fanúšikom stolného tenisu pekné leto  
 
a príjemnú dovolenku. 
                                                                                           Milan Grman 
 



 
 

  

  
 
 
 


