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                                                Zápisník vedúceho výpravy 
 
Dna 7.7.2016 naša výprava odštartovala svoju púť na MEJ do Záhrebu o 10.00 z Bratislavy 
v počte 14 hráčov,4 trénerov, generálneho sekretára a mńa, ako vedúceho výpravy. Cez 
Rakúsko a Slovinsko sme okolo 14.hodiny dorazili po bezproblémovej ceste na miesto 
určenia. Hneď po príchode sme absolvovali spolu s generálnym sekretárom akreditáciu 
v hoteli Panoráma, vzdialeného iba niekoľko desiatok metrov od dejiska šampionátu. Už 
v priebehu niekoľkých minút som skonštatoval, že tieto MEJ budú po organizačnej stránke 
iné, ako tie naše, ktoré sa konali minulý rok u nás v Bratislave. Už akreditácia ukázala slabšiu 
pripravenosť organizátora.V malej miestnosti hotela Panoráma sme vyše 40 minút bojovali 
s rôznymi nástrahami, na ktoré sme však vďaka predvídavosti boli pripravení. Nesedeli im 
počty nami nahlásených účastníkov, nebol pripravený bulletin majstrovstiev. Vlastne nie je 
ešte ani dnes večer. A to už je piatok, tesne pred polnocou. Naša výprava bola ubytovaná 
v hoteli, vzdialenom cca. 5 km od haly s netypickým názvom Hotel I Na otváracom mítingu, 
kde sa riešia rôzne pokyny od organizátora, hlavného rozhodcu turnaja a tiež podnety od 
vedúcich výprav a trénerov sme zažili ďalšie nemilé prekvapenie. Nemali žiadne ozvučenie-
mikrofón a tak sme sa všetci pekne prekrikovali...Všetci sme boli nesmierne šťastní, keď táto 
komédia skončila. Veru,zlatá Mejka u nás v Bratislave. Počas prvého zoznamovacieho 
večerného tréningu sa nám stratila časť výpravy. No vlastne nestratila, to len naši chlapci 
odišli bez dovolenia ako správni Slováci do najbližších, u  nás tak populárnych potravín- 
Lidlu. Po opätovnom objavení sa boli však okamžite upozornení trénermi a gen.sekretárom, 
že v prípade ďalších podobných prehreškov, budú vyvodené aj patričné dôsledky. Raz darmo, 
disciplína musí byt. 
Dnes, v piatok ráno o 9.00 sa to celé spustilo. Ako prví nastúpili naši kadeti, v zložení Kysel, 
Diko a Klajber proti favorizovanému českému výberu. Prehrali sme 0-3. Mali sme aj svetlé 
momenty ,hlavne vo štvorhre naši hráči Diko s Kyselom prehrali tesne 2-3. Dalibor Diko hral 
vyrovnaný zápas s českou jednotkou Valentom ,prehral ho však vďaka svojej prílišnej 
pasivite a hlavne hrou ďaleko od stola .Klajber tiež nesklamal ,proti Martinkovi však veľa 
šancí nemal. 
Komentár trénera Kudreca k zápasu: Očakával som bojovnejší a dravejší výkon proti 
nášmu súperovi, napriek tomu, že sme neboli favoritmi. Všetkým našim hráčom chýbalo 
väčšie nasadenie a hlavne väčšia túžba po víťazstve. 
Naše juniorky v zostave Furková, Kukuľková a Puchovanová nastúpili na svoj prvý zápas 
v základnej skupine o 13.00 hodine proti družstvu z Izraela. Vyhrali ho jasne v pomere 3:0  
Komentár trénera Jahodu k zápasu: Bolo to povinné víťazstvo. Všetky hráčky podali 
solídny výkon aj nasadenie. Zajtra nás však preveria ťažšie súperky z Bosny a Hercegoviny 
a navečer hráčky z Estónska. 
Kadetky o 13.00 hrali proti hráčkam zo Srbska, podľahli tesne 2-3. Nepomohli ani 2 body 
Dáši Šinkárovej, ktorá nastúpila aj vo štvorhre spolu s N.Divinskou. 
Komentár tréner Solára k zápasu: Výborný výkon D.Šinkárovej, skvele sa zhostila 
líderstva tímu. Očakával som bod od J.Terezkovej, žiaľ dnes jej to nevyšlo. 
Juniori v zložení Brat, Špánik a Zelinka nastúpili proti miernemu favoritovi z Rakúska, ktorý 
mal vo svojich radoch aj medailistu z ostatnej Mejky, hráča Levenka. Proti nemu v prvom 
zápase nastúpil Adam Brat. Bol to veľmi vyrovnaný zápas plný zvratov na oboch stranách. Z 



môjho pohľadu podal Adam slušný a solídny výkon a nebyť niekoľkých zbytočných chýb, 
kedy v dôležitých momentoch zápasu pokazil svoje podania, mohol dnes Levenka zdolať. 
Ďalšie dva zápasy sme vyhrali a viedli sme 2:1. Potom dnes nevyrovnane hrajúci Levenko po 
boji porazil Tibora a bolo 2:2. V poslednom zápase Adam podal zodpovedný výkon a zvíťazil 
na Rakúšanom 3:0.Opat sa len potvrdilo, že na víťazstvo je potrebné mat viac, ako len 
jedného hráča. Práve preto sme ich zdolali,lebo oni mali len Levenka. 
Komentár trénera Grigela k zápasu: Hráči splnili moje očakávania a po bojovnom výkone 
zvíťazili 3:2.Nikto nesklamal, ale ani neprekvapil. 
Po krátkej obedňajšej prestávke pokračovali aj naši reprezentanti vo svojich skupinových 
zápasoch. O 15:.00 nastúpili kadeti proti Bielorusom. Tento zápas prehrali 1:3. Jediný bod 
našich získal Dalibor Diko. Celkovo sme boli opäť pasívnejší ako náš súper .Je to vlastne 
ruská škola, jej hráči sa neustále tlačia do útoku. Zdá sa mi však ,že naši sú akosi zakríknutí 
a bojácni.. 
Komentár trénera Kudreca k zápasu: V tomto zápase som čakal oveľa lepší výkon od 
M.Kysela. Bielorusi nás vo väčšine svojou hrou prevalcovali. Stále robíme tie isté chyby, 
chodíme ďaleko od stola a máme aj slabšie podanie a príjem. Zajtra nás čaká Malta, verím že 
povinné víťazstvo. 
K posledným večerným zápasom o 19.00 nastúpili naši juniori proti Španielom a kadetky 
proti Češkám. Kadetky podali sympatický výkon a podľahli po tuhom boji 1:3. Výborný 
výkon podala opäť Šinkárová, keď porazila v prvej dvojhre Češku Štepánovú. Bez šancí 
nebola ani Divinská ,ktorá dlho vzdorovala európskej 5 Blaškovej, proti ktorej mala v dvoch 
setoch  niekoľko setbalov. 
Komentár trénera Solára k zápasu: Opäť výborne zahrala Dáša, porazila Štepánovú 
a s Blaškovou prehrala po peknom výkone. O celkovej prehre rozhodla najmä štvorhra ,kde 
sme prehrali v koncovkách setov. Premiéru mala N.Divinská, ktorá podala sympatický výkon. 
Naši juniori išli do zápasu do zápasu so Španielmi vysoko motivovaní po raňajšej výhre proti 
Rakúsku. Žiaľ, nepotvrdili svoj dobrý výkon z prvého zápasu. Adam nastúpil do prvej 
dvojhry nebojácne proti španielskej jednotke. Viedol 10:6 a zdalo sa byť všetko perfektne 
rozbehnuté. Po viacerých nepochopiteľných chybách prehral set 10:12 a odvtedy to s nami 
išlo z kopca. Adam prehral  0-3 a nastupoval Tibor proti súperovej dvojke, kde sme očakávali 
víťazstvo. Vďaka prílišnej opatrnosti a miestami až bojácnosti sa mu to však nepodarilo. Zelo 
nastupoval za nepriaznivého stavu 0:2 a v súboji tretích hráčov ťahal za kratší koniec. 
Španielsky ľavák mu vôbec nesedel ,aj keď v prvom sete viedol už 9-6..Prehráva a náš tím 
podľahol za 84 minút Španielom 0-3. Zajtra nás čaká Francúzsko, ktoré si na vedľajšom stole 
podalo Rakúšanov 3-0 a Levenko vyzeral proti Francúzovi  ako mladší žiak.. 
Komentár trénera Grigela k zápasu: Vzhľadom k priebehu hry je to krutý výsledok, ktorý 
ale zodpovedá kvalite našich hráčov súčasnosti. 
Tak asi toľko k dnešným zápasom našich družstiev. Verím, že už zajtra vám podám lepšie 
správy a ak budú aj nejaké pikošky, rád sa s vami o ne podelím. Je sobota,1.15 ráno a nastal 
čas, kedy si idem aj ja oddýchnuť a načerpať trochu nových síl do ďalších bojov. Tak do  
čítania, priatelia... 
                                                                                                   Zdraví Milan Grman 
                                                                                    vedúci výpravy a amatérsky spravodajca 



 

 

 


