
                                         Zápisník zo Záhrebu 9.7. sobota 
 V dnešné ráno o 9.00 nastúpili naše juniorky v zostave Furková, Kukuľková a  Puchovanová 
na svoj ďalší zápas v základnej skupine proti hráčkam z Bosny a Hercegoviny .Bolo to 
jednoznačné vyhrali sme  3:0 
 
Komentár trénera Jahodu:  Tento zápas dnes vyznel v náš prospech, hrali sme to, čo sme 
potrebovali. 
 
Súčasne s juniorkami nastúpili aj naši kadeti na svoj posledný zápas v skupine proti Malte.Vo 
dvojhre Kysel s Klajberom a vo štvorhre Diko-Kysel. Zvíťazili sme 3:0 
Komentár trénera Kudreca: Bolo to povinné víťazstvo, hráči si svoje splnili. 
 
Pred obedom, o 11:00 hrali naši juniori proti najväčšiemu favoritovi MEJ ,proti Francúzsku. 
Naši nastúpili v zostave, Kaššay, Zelinka a Adam Brat. Zápas mal jednoznačný priebeh, snáď 
len Zelo mal pár šancí a nebyť svojich pokazených vlastných podaní, mohol sa dostať do 
piateho setu. 
Komentár trénera Grigela: Francúzi potvrdili svoju vysokú kvalitu a výsledok 3:0 
zodpovedá súčasnému stavu. Základný rozdiel v kvalite hráčov je v podaní a jeho príjme.Kým 
Francúzi bodujú servisom a príjmom, naši hráči sa často ani len nedostanú do hry. 
 
O 13.OO sa stretli naše kadetky so Slovinkami, nemali sme veľa šancí ,jedine Dáša Šinkárová 
vo svojom prvom zápase. Zápas sa skončil víťazstvom súpera 3:0 
 
Komentár trénera Solára k zápasu:Slovinky nás predčili hlavne v rýchlosti. Mali sme 
problémy s príjmom podania. Bez dobrého príjmu sme sa nedostali do hry. 
 
Po krátkej obedňajšej prestávke o 15:00  hrali juniorky na televíznom stole proti hráčkam 
z Estónska. Mali sme raketový nástup a viedli sme 2:0. Zdalo sa byť všetko jasné, ale nebolo. 
Nika ako naša trojka podľahla Estónke po tuhom boji 2:3 a zápas sa začal otáčať v náš 
neprospech. Keď T. Kukuľková hlavne psychicky a emočne nezvládla svoj druhý zápas 
a prehrala 1:3,vedel som už, že je zle. Na posledný zápas nastupovala Kaja Furková proti 
ľaváčke, ktorá jej od začiatku vôbec nesedela. Bojovala ako vedela ,ale prehrala 2:3. Aj to je 
stolný tenis, z jasného víťazstva je zrazu prvá prehra v skupine. 
Na tomto mieste by mal byť komentár trénera Jahodu, ale dnes nebude a zhodnotím to sám. 
Nechcel som ho po zápase naháňať a hneď zápas rozoberať.Viem, že ho prehra mrzí zo 
všetkých najviac a určite svoj tím ešte dobre pripraví na nasledujúce zápasy. Je večer,22:00 
a ešte nevieme svojho súpera na ráno...necháme sa prekvapiť. 
 
Tým že v našej skupine hrajúci Španieli porazili Rakúšanov 3:2,náš tím obsadil v skupine 
celkové 3.miesto. Vyžrebovanie nám prisúdilo v medzibaráži nášho odvekého rivala z Česka. 
Naše trio Špánik, Zelinka a Brat  nastúpilo o 19:00 proti Polanskému, Klosovi a Martinkovi. 
Trénerova taktika bola jasná ,body musíme získať cez hráčov Klosa a Martinka. Bodovať cez 
Polanského je utópia a pre nás nemožné. V prej dvojhre Tibor jasne predčil svojho súpera 
Klosa a vyhral zaslúžene 3:0. Zelo nemal žiadnu šancu proti Polanskému ,ten je momentálne 
na inej galaxii a podľa kuloárnych informácii ide na medailu vo dvojhre...dokonca časť 
záverečnej prípravy pred MEJ absolvoval v Číne. V súboji tretích hráčov Adam jasne poráža 
Martinka, na ktorého si už pred zápasom verí .Podáva dobrý a koncentrovaný výkon a ku cti 
mu slúži najmä to, že aj keď vo všetkých setoch prehrával, bojovnosťou a dobrou hrou ich 
dokázal otočiť. Vedieme 2:1 a v hale už zostáva posledných 6 tímov vo svojich večerných 
zápasoch. Je 21.20,ale zápas ešte len graduje. Tibor po dobrom prvom sete s Polanským 
nakoniec prehráva 0:3  a ideme do posledného zápasu. Zelo hrá úplne vyrovnaný zápas proti 



Klosovi a nikto si ani nevšimne ,že Jakub je len prvý rok junior a hrá proti ďaleko 
skúsenejšiemu Čechovi. Klos je nervózny a robí aj chyby ,napriek tomu víťazí v koncovkách 
setov 3:1 a naše družstvo prehráva s Čechmi 2:3. Zelinka podal dobrý výkon, má perspektívu 
do budúcnosti a len menej skúsenosti mu zabránilo k lepšiemu výsledku. Česi si z hlboka 
vydýchli, bol to aj pre nich náročný zápas. Nevadí, že dnes zatvárame halu tesne pred 22.00 
hodinou, ale s pocitom slušne predvedeného výkonu a to mi robí radosť. 
Komentár trénera Grigela k zápasu: Hráči podali dobrý výkon a som spokojný 
s predvedenou hrou a nasadením. Neskoro večer sa na hoteli dozvedáme, že našim ďalším 
súperom je Portugalsko. Nuž, tu si už nevyberiete. 
Komentár Jozefa Brauna, môjho českého priateľa a dnes trénera: Dnes ste mali veľkú 
šancu nás zdolať, neviem kedy sa vám to podarí  nabudúce. 
 
Včera som vám sľúbil aj niektoré zaujímavosti zo zákulisia MEJ. Vo vynikajúcom zápase 
juniorov Turecko porazilo Slovinsko a deň predtým aj Čechov. Aký paradox ,pred pár rokmi 
chodili Turci na Satelity v Hluku skoro ako turisti a boli skôr atrakciou ako súperom. A dnes 
je radosť sa pozerať na ich zápasy. Len tak rozmýšľam, že čím to asi bude.. 
 
Už v prvých hodinách MEJ sa nám podarilo nájsť chýbajúcich partnerov do štvorhry juniorov 
a zmiešanej štvorhry kadetov hráčom Kaššayovi resp. Kyselovi. Andrej bude hrať 
s luxemburčanom Hofmanom a Kyslík s taliankou Armanini. 
 
 
Žiaľ tieto majstrovstvá postihla aj jedna tragická udalosť. Ráno o 9:OO sme si minútou ticha 
uctili pamiatku ukrajinského hráča, juniora, ktorý tragicky zahynul minulý týždeň pred 
Mejkou. Dnes v sobotu by bol mal 16 rokov. Česť jeho pamiatke. 
 
 
 
                                                                             Zdraví vás M.Grman, vedúci výpravy 
 
 



  

 



  

 



  

   


