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 Dnešným popoludním sa o14:00 začali kvalifikačné zápasy vo dvojhrách. Z našich kadetov 
s a v nich predstavili Pindura s Kyselom. Kým Tobi Pindura zvíťazil  4:0 a ľahko si poradil so 
srbským hráčom, Kyslík nastúpil proti mladému chorvátskemu ľavákovi. Viedol už 2:0 
a všetko sa zdalo byť na dobrej ceste. Potom však prestal hrať útočne a razom nastáva obrat 
v zápase. Náš hráč prehráva 2:4 a vypadáva z hlavnej súťaže už v prvom kole. Bol to súper 
,nad ktorým mal určite zvíťaziť. 
 
Neskôr o 15.30 sa začali predkolá dvojhry juniorov. Z našich hrali Zelinka, Kaššay a Reho. 
Zelinka s Kaššayom postúpili ďalej, ale René prehral so Srbom 0:4 a vypadol z ďalších bojov. 
 
Vo večerných zápasoch sa predstavilo všetkých 5 našich zmiešaných párov juniorov.Za 
zmienku stojí výkon dvojice  Reho-Furková, ktorý zdolali favorizovaný nemecký pár Xu-
Wolf. Do ďalšieho kola postúpili aj Brat s Puchovanovou a Kaššay s Uríkovou. Prekvapením 
bolo však vyradenie už v 1.kole párov Špánik-Kukuľková a Zelinka-Grigelová. Mali takých 
súperov, ktorých mali jednoznačne zdolať. Ostatní našich reprezentanti sa vo dvojhrách a 
štvorhrách predstavia vo štvrtok, tak im držme všetkým palce. 
 
Počas stredy som sa v hale stretol s mojou dlhoročnou priateľkou, bývalou reprezentantkou 
Juhoslávie a terajšou trénerkou Slovinska Vesnou Ojsteršek. 
Bol som zvedavý, ako trénujú u nich v Slovinsku, nakoľko za ostatné 3 roky zaznamenali 
veľký pokrok a skok dopredu hlavne juniorských  kategóriách. 
V sezóne 2013-2014 vzniklo stolnotenisové reprezentačné centrum v meste Novo Mesto- 
Otočec. Je to centrum pre reprezentantov v juniorskej kategórii. Trénujú dva krát denne, od 9-
11.30  a od 16.30-19.00. Okrem toho ich dvakrát mesačne navštevuje psychológ a dvakrát 
týždenne majú aj kondičnú prípravu. 
Hráči sú ubytovaní a majú komplet celodennú stravu v blízkosti haly. Všetko toto majú 
zdarma a platia si len mesačný režijný poplatok 50 eur na osobu. 
Čo sa týka hráčov v kadetskej kategórii, tí trénujú  vo svojich kluboch a sú pravidelne 
sledovaní reprezentačnými trénermi. Niekoľko dní do mesiaca sú prizývaní do tohto centra na 
tréning. V centre trénujú vždy min.2 dvaja tréneri, šeftréner je Jože Uhr ,dobre známy tréner 
a hráč aj v odbornej verejnosti. 
Ako mi Vesna povedala, pre takéto riešenie sa rozhodli hlavne preto, lebo sú malá krajina 
a nemajú toľko kvalitných supertalentov. Ich hráči boli v minulosti roztrúsení po celom 
Slovinsku a tým sa zmenšovala možnosť, že z takého prostredia vyrastie hráč európskeho 
formátu. My sme na tom skoro rovnako. Sme tiež malá krajina a naši hráči sú roztrúsení po 
celom Slovensku a budeme musieť urobiť rozhodný krok. Kedy to však bude, to je zatiaľ len 
vo hviezdach... 
 
 
 
                                                                                          Zdravím vás zo Záhrebu 
                                                                                                   Milan Grman 
                                                                                                 vedúci výpravy 
  
 
 



 

 


