
Prvý deň majstrovstiev Európy je za nami. Dobrá správa je, že traja zo štyroch hráčov majú stále 

šancu na postup do hlavnej súťaže v dvojhre. Zlá správa je, že sme prehrali viac zápasov ako vyhrali.  

Pondelkový prílet bol oneskorený o hodinu a tak sme nestihli plánovaný večerný tréning. A keďže 

autobus nás viezol priamo do hotela a odtiaľ už neboli autobusy do haly, tak ani akreditáciu. Ale 

organizácia fungovala bez problémov, boli sme ubytovaní a dostali sme aj večeru. Hotel je výborný. 

Strava je v miestnom kasíne, z čoho sú všetci rozčarovaní. Strava je ok, ale cestou k nej prechádzame 

pomedzi hracie automaty a stoly. Zatiaľ na týchto stoloch účastníci nehrajú, ale aj tak prevláda názor, 

že to nie je správna motivácia pre mladých športovcov. 

Prvá v akcii bola Eva Ódorová. Trochu v nepríjemnej situácii, keďže pár dní pred odchodom nemohla 

trénovať a priamo naskakovala do zápasu proti Poľke Bajor. Navyše, tento mohol byť rozhodujúci 

o druhé miesto v skupine, pri favorizovanej Rumunke Monteiro-Dodean v skupine. Eva si privstala 

a do haly išla prvý ranným autobusom, aby sa stihla lepšie zoznámiť s halou. Rozohrávka s Belgickou 

hráčkou a už išla do akcie. V prvom sete bolo vidieť ešte nerozohratosť, tiež hrala Poľke viac cez 

backhand a tá bola lepšia. V druhom sete Eva jednoznačne súperku rozobrala, začal hrať viac cez 

forehand a tam ju vždy nachytala. Od tretieho setu sa však Poľka prispôsobila a dostala sa zas do hry. 

Navyše, Eva robila pomerne veľa ľahkých chýb, bolo vidieť, že nie je vo svojej koži. Takto to išlo až do 

stavu 1:3 a 6:10. Keďže Eva je bojovníčka, neprestala bojovať, naopak, ožila ešte a zrazu výbornou 

hrou set otočila. Keď vyhrala ďalší set, verili sme v obrat, navyše keď na Poľke bolo badať určitú 

frustráciu. V poslednom sete sa však na začiatku chytila a celý set Eva musela doťahovať. Podarilo sa 

jej dotiahnuť na 9:9. Za tohto stavu Eva výborne rozohrala výmenu, tú však nedotiahla a Poľka aj 

s trochou šťastia zabodovala. Následne mečbol využila. Nepríjemná prehra, treba však povedať, že 

Eva nebola v pohode a bolo vidieť, že je to jej prvý zápas po dlhej dobe. 

Táňa Kukuľková začala svoj zápas s Chorvátkou Petek dobre a prvý set precíznou hrou súperku 

rozobrala. V dobrej hre pokračovala aj v druhom sete a v treťom už na Chrovátke bolo badať prejavy 

frustrácie. Vtedy však Táňa akoby prestala hrať a set zbytočne v koncovke prehrala. V ďalšom však 

opäť ovládala hru a bola lepšou hráčkou. Pokračovala v tom až do stavu 3-1 a 6-3, kedy po dvoch 

chybách na podaní súperky už vyzeral zápas rozhodnutý. Táňa však za tohto stavu zrazu ostala stáť 

a prestala hrať aktívne. Chýbala väčšia bojovnosť a snaha sama urobiť body. Začala iba vracať lopty 

späť a súperka prebrala iniciatívu a bola lepšia. To všetko až do stavu 3-3 a 4-7, kedy tréner Peter 

Šereda bral time-out. Dohovoril Táni, že nemôže iba čakať a iba vracať lopt, musí byť odvážnejšia, ak 

chce vyhrať. Zabralo to, Táňa sa vrátila k stolu a po dlhej dobe zaútočila po rýchlom serve. Následne 

zahrala prvý topspin po dvoch-troch setoch a opäť bod. Začala zápas otáčať. Keď za stavu 9-9 urobila 

bod, bolo to jej prvé vedenie v rozhodujúcom sete. Stačilo na výhru 11-9. 

To už sme sa rýchlo presúvali podporiť Sama Novotu proti Grékovi Sgouropoulosovi na TV stole 

v hlavnej hale. Samo už mal prvý set za sebou, ktorý prehral v koncovke na 11. Hral dobre, tlačil 

súpera a v druhom sete odvrátil setbol a vyhral on 12-10. Od tretieho setu dvojnásobný juniorský 

majster Európy trochu pritvdil hru a začal dostávať Sama pod tlak. Navyše Samo začal prejavovať 

známky negativity. Väčšinou doťahoval náskok súpera, ten však nebol nijako výraznejší. Set však 

prehral v koncovke a rovnako prebiehali aj nasledujúce sety. Škoda zápasu prehraného v štyroch 

koncovkách. Aj podľa trénera však Samo nedokázal plne využiť všetky svoje silné stránky, najmä sa 

mal pokúsiť viac využívať svoj výborný backhand. 

Posledným v boji bo Sašo Valúch. Dostal do skupiny troch ľavákov, začínal s Turkom Gunduzom, 

hráčom ťažiacim najmä z veľmi dobrého servisu. Sašo so servisom nemal veľa problémov, ale prvé 

dva sety prehral v koncovke. Bol dosť pod tlakom, ale darilo sa mu dostávať z toho a doťahoval. 

Najmä v provom sete, keď prehrával o 3-4 lopty a dotiahol na 9-9 sme verili, že vyhrá. Od tretieho 



setu však začal Sašo diktovať hru. Dostal Turka pod tlak, dobre umiestňoval svoj útok a postupne 

prebral zápas do svojich rúk. Dva sety vyhral úplne s prehľadom a začínalo sa odznova. Asi 

rozhodujúci bol piaty set, kedy Sašo viedol 10-8 a Turek dal dva zakryté servy a vyrovnal na 10-10. To 

isté pri ďalšom setbole Saša. Potom sa však Sašo už dokázal so servisom vysporiadať a hoci sa ešte 

ťahali, Sašo vyhral set 16-14. Posledný set už dotiahol a tešil sa z dôležitého víťazstva. 

Popoludní to bolo z nášho pohľadu oveľa horšie. Naši hrali opäť v rovnakom poradí. Začínala Eva 

s favoritkou skupiny silnou Rumunkou Monteiro-Dodean. Prvý set bola Rumunka jasne lepšia, 

precíznym útokom Evu rozbila. Druhý set bol stále v réžii Rumunky. Od tretieho setu však Eva hru 

vyrovnala, dokázala prinútiť súperku robiť chyby a zápas bol oveľa vyrovnanejší. Nevyužila však 

niektoré šance, ktoré mala (aj keď ich bolo pomerne málo), v jednom sete aj vedenie 9-7. Nakoniec 

ďalšie sety sa rozhodovali v koncovkách, z troch však išli dve pre víťaznú Rumunku. 

Kuki nastupovala proti Talianke Laurenti v pozícii favorita. Jednak pre rebríčkové postavenie a tiež 

vďaka výhre 4-0 v ich poslednom zápase - rozhodujúcom zápase o postup na OH mládeže. Od 

začiatku však bola tá nervóznejšia Kuki, na zápas nenastúpila správne naladená. Talianka ťažila zo 

zmien rytmu kombináciou úderov antitopspinovým poťahov a útočných úderov. Bola trpezlivejšia 

a jej útoky boli dobre umiestňované. Viedla celý prvý set a vedenie si nedala pustiť. V druhom sete 

bol podobný obraz, aj keď Kuki kládla o niečo väčší odpor. Tento set bol asi rozhodujúci pre ďalší 

priebeh. Mohol Kuki dodať sebadôveru, prehrala ho však 10-12. Ďalší set zahrala konečne tak, ako ju 

poznáme a dúfali sme, že takouto hrou zápas obráti. Avšak začiatok ďalšieho setu jej nevyšiel a už sa 

to viezlo. Dostala sa do rovnakého útlmu, ako predtým a ako keby mala strach niečo urobiť. To viedlo 

k ľahkej prehre ďalších dvoch setov a celkovo 1-4. 

Medzičasom Samo odohral zápas s mladým Chorvátom Pucarom, minuloročným majstrom Európy do 

21 rokov. Samo hral výborne, viedol 2-0 na sety. Podľa slov trénera po výbornej hre, s využitím 

variabilnejšej hry a niektorých nových prvkov. Chorvát však dokázal odpovedať a zo zápasu bol veľký 

boj. Rozhodujúci bol asi piaty set, ktorý Samo prehral 9-11. Opäť nešťastná koncovka. Potom už Pucar 

dokázal dotiahnuť víťazstvo do konca. Škoda dôležitého zápasu, šanca na postup pre Sama ešte síce 

je, ale pomerne malá.  

Sašo nastúpil na náš posledný zápas dňa proti svojmu oddielovému kolegovi z Nemecka Maďarovi 

Ecsekimu. Ten hral v prvom zápase výborne, Sašo však bol odhodlaný využiť, že ho pozná. Prvý set to 

aj bolo vidieť. Vyzeralo to, že aj Maďar mal z neho rešpekt a keď sa dostali do koncovky, Sašo bol 

lepší. Od druhého setu však Maďar začal byť oveľa aktívnejší a dokázal dostať Saša pod tlak a odtláčať 

ho od stola. Naopak, Sašo urobil priveľa chýb pri svojich loptách, napríklad  prvé topspiny. Nedokázal 

si svoje lopty využiť. Bola z toho pomerne jasná prehra 1-4, oveľa ľahšia ako na MS v Halmstade. 

Bilancia dňa teda dosť nepriaznivá. Sašo bude bojovať o druhé miesto v skupine v rozhodujúcom 

zápase, Kuki a Samo s malou šancou na postup. Eva už postúpiť nemôže. Zajtra hráme rozhodujúce 

zápasy a začíname kvalifikácie štvorhry a mixy. Večer potom aj prvé kolo hlavnej súťaže mixu.  

 


