
8. deň MEJ 

Dnešný deň sme začali útechou o 9.h, ktorú uzatvárame 

bilanciou 3:6. V hre nám zostali, Delinčák, Palušek 

a Illášová. 

O 12.30h začal Uherík, ktorý podľahol súperovi Poretovi 

(FRA)  0:4. V ďalšom kole nastúpil Goldír proti 

Slovincovi Kocjancicovi, ten z dôvodu choroby zápas 

vzdal za stavu 0:1. Jakub postúpil ďalej a večer ho čakal 

súper Berzosa (ESP). 

V hre nám zostala Labošová, ktorá o postup medzi najlepších 32 vyradila Vydruchenko 4:2. 

Potešil nás aj večerné víťazstvo vo štvorhre juniorov, kedy Klajber – Delinčák vyradili 

švédsky pár v tesnom zápase 3:2 (na 9 v piatom sete). 

Labošová - Terezková vo štvorhre hrali proti moldavskej dvojici Brinza – Brinza a súperky 

zdolali 3:0 a postúpili do 1/8 finále.  

Neskôr o 20.15h mala Labošová rovnakú súperku aj vo dvojhre ako vo štvorhre Brinza 

z Moldavska, čo sa nám javilo ako výborný los o postup do 1/8 finále, kde sa jej podaril zápas 

dotiahnuť do víťazného konca 4:1. Dnes nastupujeme na útechu od rána 10.h, o 14h nás 

čakajú štvorhry Labošová-Terezková, ktoré nastúpia proti zmiešanému páru Blašková (CZE) -

Schreiner (GER) a na juniorov Delinčák - Klajber čaká súper Ursu (MDA) - Kolodziejczik 

(POL). Neskôr proti Labošovej nastúpi Bardsley (ENG). Hrá sa o postup do ¼ finále. 

Držte nám palce , Slovensko do toho! 

Eva Ódorová (vedúca výpravy) 

 

Včera sa hralo dosť zápasov a začnem po poriadku. 

Kiko vyhral svoj zápas tak, že si súpera povodil po stole a mal to celý čas pod kontrolou. 

Podal koncentrovaný výkon a postúpil ďalej. Dnes má ťažší zápas s hráčom z Francúzska, tak 

uvidíme, ako dopadne, držte palce. 

Nicolas nastúpil proti ruskému hráčovi, ktorý mu nedal šancu. Výbornou technikou, 

pohyblivosťou a hlavne výborným servisom porazil nášho hráča jednoznačne. Nikolas hral v 

rámci svojich možností tento zápas, ale súper bol jednoznačne lepší. 

Samko, podľa mňa, v zápase podal dobrý výkon. V zápase bolo dobrých výmien, ktoré 

dokazovali, že obidvaja hráči vedia technicky dobre hrať. 

Samko ten zápas prehral a ako dôvod môžem uviesť, že ho súper často odohnal od stola, kde 

potom údery vzhľadom na postavu Samka, nemali už útočnú razanciu. Podotkol by som, že 

podľa mňa Samko Palušek je určite hráč, s ktorým treba počítať aj naďalej. Svoje zápasy hral 

vyrovnane a dobre aj vo štvorhrách aj v mixoch. 

Filip po výbornom výkone v zápasoch družstiev prekvapujúco prehral v prvom kole úplne 

ľahko. 

V každom jednom sete mu súper hneď na začiatku ušiel a potom sme len dobiehali do 9, ale 

aj tak prehrali. 

Výkon, ktorý podal, bol slabý a nedal sa porovnať so zápasmi predtým, ale pretože Filipa 

poznám dobre, viem, že je hráč, ktorý dokáže poraziť takmer kohokoľvek, ale zase opačne, 



bohužiaľ, aj prehrať a hlavne problémom sú jeho ranné zápasy, kde pôsobí pomalšie. 

Dalibor včera v rovnakej malej hale, kde hrali po prvýkrát a kde sa normálne nedalo hrať 

kvôli vlhkosti a pare vo vzduchu, zahral dobrý zápas. Vyhral ho 4/3, aj keď v predposlednom 

sete nevyužil stav 10/8. Následne na otočke prehrával 1/5, ale dokázal vyhrať. Jeho bojovnosť 

a spoluprácu pri zápase chcem vyzdvihnúť, urobil mi radosť hrou aj správaním. 

Jakub a Laura v mixe svoj zápas vyhrali a tu musím vyzdvihnúť výkon Laury, lebo Švédi 

neboli ľahký súper. 

Jakub sa stále nedostal do hernej pohody, dúfam, že dnes podá kvalitnejší výkon, lebo som 

uňho zvyknutý na vyššiu kvalitu hry. 

Štvorhru Samka a Nikolasa som nevidel, z počutia ale viem, že skončili rýchlo bez nejakej 

šance súpera potrápiť alebo vyhrať. Nikolasovi, že sa tento zápas vôbec nedarilo. 

Štvorhra Kiko a Jakub bola plná ľahkých chýb z našej strany a dúfam, že sa chlapcom dnes v 

súťaži jednotlivcov, bude herne viac dariť. 

Mix Laura a Jakub proti Francúzom bol zvláštny. Prvý set takmer dostali kanára, ale druhý set 

sme vyhrali a v treťom ešte vysoko viedli. V tom zápase aj Jakub už hral lepšie a spoločne s 

Laurou mali dosť naozaj pekných výmien proti Francúzom. 

Zápas sme nakoniec prehrali 3/1, ale pocit sme mali aj ja, aj hráči dosť pozitívny. 

 

Saša Dragaš (tréner kadetov) 

 

Dnešný deň kadetkám nevyšiel podĺa našich predstav. V jednotlivcoch Emka s Dominikou 

prehrali zhodne 1:4. Medzi slabšie naše články patril opäť príjem. Večernú štvorhru proti 

Portugalsku Laura s Emkou  prehrali 1:3. Pod tuto prehru sa podpísalo hlavne slabšie 

dodržiavanie taktických pokynov. V hre je už len Aďka, ktorá hrá zajtra o 10.00 hod. tretie 

kolo útechy. Ostatné kadetky na turnaji už skončili.  

 

František Solar (tréner kadetiek) 

 

Dnešný deň  sa všetky súťaže odohrali až medzi posledných 16. 

Juniori už majú zastúpenie len v štvorhre. Adam s Filipom porazili švédsku dvojicu 

najtesnejším rozdielom 3:2 na 9 v piatom. Veľkým zážitkom bolo stretnutie Adama s 

favorizovaným Kubikom z Poľska. Po jasne prehratom prvom sete Adam zrovnal na 1:1 a 

potom sa zápas dramaticky vyvíjal po dvoch loptičkách . Veľká škoda že Adam nevyužil 4 

setbaly v treťom sete. Na každý prehratý set odpovedal výhrou v ďalšom. V piatom sete bol 

stav vyrovnaný až do 5:5 potom však Poliak zahral 2 vynikajúce lopty Adam znervózneli a 

urobil dve chyby a bolo rozhodnuté. Obecenstvo však Adamovi hru ocenilo veľkým 

potleskom.  

Dalibor nastúpil proti Sidorenkovi ktorý nepripustil žiadne prekvapenie a jasne zvíťazil 4:0. 

Zajtra sa pobijeme o prvú osmičku s zmiešaným párom Ursu- Kolodziejczyk  držte palce. 

 

Roman Grigel (tréner juniorov) 

 

 

Včera nás čakali zápasy v úteche a hlavnej súťaži. K stolom sa ako prvé dostali Janka a 

Natália. Obe dievčatá svoje zápasy nezvládli a pre Natáliu sa táto MEJ skončila. Janka 

pokračuje s Emou ešte vo štvorhre, kde ich poobede čakajú sestry z Moldavska. Dáša sa v 

hlavnej súťaži predstavila ako prvá. Žreb k nej vôbec nebol milostivý a dostala poľskú 



jednotku Wegrzyn Annu. Dáša počas štyroch setov ťahala za kratší koniec a po prehre 0:4 sa 

aj ona rozlúčila so svojimi poslednými mládežníckymi majstrovstvami Európy. Potom prišla 

na rad aj Ema. Rýchlo sa dostala do vedenia 2:0, potom trošku zaváhala, ale do ďalšieho setu 

išla plne koncentrovane a vyhrala ho na 8. V piatom sete znova ,,uletela“ a súperka znížila. V 

šiestom sete už zase išla viac do hry a po výhre 11:6 postúpila. Zápas, ktorý mali dievčatá vo 

štvorhre bol veľmi rýchly a mal aj peknú divácku kulisu. Povzbudzovalo ich približne 20 ľudí 

a v takej atmosfére sa človek rýchlo dostane do laufu. Ema s Jankou, okrem druhého setu, 

ktorý vyhrali v koncovke, v ostatných dvoch boli jasne lepšie a postúpili medzi najlepších 16 

párov. 

 

Posledný zápas, ktorý sa včera hral, mala ešte Ema. Svoju súperku si mala možnosť oťukať už 

vo štvorhre. Ema nastúpila koncentrovane, presne dodržiavala taktiku a bolo z toho hneď 2:0. 

Potom zase malé zaváhanie, začala hrať príliš jednotvárne, čo súperke vyhovovalo. Zápas sa 

zlomil v 4. sete, ktorý Ema vyhrala na 11, upokojila sa a v 6. sete už predvádzala hru z úvodu, 

načo jej súperka vôbec nevedela reagovať. Emu čaká zajtra zápas s Bardsley už o postup do 

štvrťfinále. 

 

Jozef Kacvinský (tréner junioriek) 

 

 

 

 

 


