
Naty a Patrik hodnotí své turnaje 
Reprezentace U18 dívek i chlapců mají za sebou úspěšné 
turnaje. Jak je hodnotí zástupci SKS, kteří v obou případech 
patřili k důležitým pilířům svých týmů? Slovo mají Naty 
Nováková a Patrik Dubina.  

Patrik: Velšské hlavní město náš přivítalo typickým anglickým počasím a to 
deštěm a silným větrem. Z  letiště jsme jeli na Cardiff university, kde jsme byli 
ubytováni na koleji. Bydleli jsme každý sám, mně to nevadilo, já stejně neměl 
slavistického parťáka. Transport z hotelu na hřiště byl zajištěn velmi dobře.  
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Petr Novák je 
novým členem 

realizačního týmu  
reprezentace 

žen. “Nečekaný” 
tah, který ale 

všichni kvitujem :) 

Po delší době se 
povedlo, že téměř 

všichno naše 
mladí - holky i 
kluci během 

prázdnin 
absolvovali 

soustředění, 
vrámci SKS.  
Reporty z 

jednotlivých akcí 
budou součástí 

jednoho z dalších 
bulletinů.
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Hned den po příjezdu v sobotu jsme jeli na hřiště, kde jsme absolvovali trénink a přátelák s Italy. Seznámili 
jsme se s hřištěm a byli připraveni na první zápas proti Švýcarům. Zápas byl pro nás velice důležitý, a byla 
skoro povinnost ho vyhrát, protože už nás ve skupině čekali jen těžší zápasy. Výhra 5:2 udržela dobrou 
náladu v týmu. Další den jsme měli volno a využili ho k návštěvě místního pobřeží a zašli jsme na oběd, kde 
jsme měli konečně maso, protože celou dobu 
jsme obědvali jen sendviče. 

Do druhého zápasu proti Skotům jsme šli s tím, 
že musíme urvat vítězství, abychom si zajistili 
účast v semifinále. Nicméně se tak bohužel 
nestalo a zápas jsme prohráli 3:1.  

Třetí  zápas s domácím týmem byl velmi důležitý, 
museli jsme ho vyhrát,  abychom se dostali do 
semifinále. Po většinu zápasu jsme byli lepším 
týmem, kontrolovali hru, vedli jsme, ale ve 4. 
čtvrtině nás poslal na kolena 5-ti minutový 
výpadek, během kterého jsme inkasovali dva góly. Konečný výsledek 3:2 pro domácí byl velmi zdrcující. Rok 
jsme tvrdě dřeli a náš sen se rozplynul. I nějaké ty slzy byly. 

Nicméně nám trenéři po zápase řekli, že to byl zápas blbec, že je to sport, máme to hodit za hlavu. Před 
námi byla povinnost udržet divizi B a vyhrát spodní kříž. 

2. den volna jsme využili tréninkem rohů, které nám na turnaji moc nešli. 

První zápas spodního kříže s Italy dopadl dobře, vyhráli jsme 4:2 a mohli jsme spát o něco klidněji, protože v 
dalším zápase s Bělorusy jsme mohli prohrát i o 2 góly. Ale tyhle počty já nemám rád a samozřejmě jsme 
chtěli vyhrát. 

Poslední zápas na turnaji byla velká přestřelka. Zápas skončil 7:5 pro nás, a tak jsme skončili na konečném 5. 
místě. Pro nás to úspěch nebyl, ale ukázali jsme, že hokej hrát umíme. Nejvíce nás asi trápila neefektivita 
trestných rohů. I tak jsem si turnaj velice užil a co je hlavní, nasbíral nové zkušenosti.	

Naty: Myslím si, že to byl skvělý turnaj pro náš mladý tym. V základní  skupině jsme byly velmi dominantní 
tým a postupovaly jsme do horního kříže z prvního místa.  

Po té nás čekalo semifinale s Ruskami. Toto byl zápas na který jsme dřely celý rok. 

Odpískal se zápas a začaly jsme bojovat o postup do divize A. Ze začátku zápasu jsme měly hned 4 rohy 
proti Ruskám, ale bohužel jsme je nebyly schopni proměnit. Potom to bylo hodně nahoru a dolu. Bylo to 
vyrovnané na obě strany. Byly jsme hodně blízko golům, ale to také Rusky. Až ve 3/4 rusky skórovaly. My 
neváhaly a bojovaly dál, tlačily jsme co to šlo. Bohužel zápas skončil 0:1 v prospěch Rusku. 

Celý zápas bych schrnula jako vyrovnané semifinále tak jak má být. Bohužel rozhodovaly koncovky a malé 
drobnosti. Rusky byly zkušenější a o mnohem starší tým než my. Byly více kontrentní v nahrávkách a 
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důraznější ve střelách.  Já jsem velice hrdá na mé spoluhráčky a celkový výkon. Vím, prohra bolí a je to 
nepříjemná věc. Nebudu vám tajit, že nepadly žádné slzy. 

Můžu vám, ale s klidem na srdci říct že jsem hrdá na náš tým a vím, že holky do toho daly všechno a to i já, 
bohužel tenhle rok to jeste nestačilo. Tohle nás 
posouvá výš a víme na čem musime zapracovat a 
včem být důraznější. Není to konec pro tento 
nadějný tým, ale teprve začátek. 

Spravily jsme si chuť na zápase o 3 místo. 

Bojovaly jsme až do konce. Bronzovou medaily si 
zasloužíme za cely výkon na turnaji. Pro nás to byla 
jako náplast, která nám utišila bolest z předešlého 
zapasu.  

Tento turnaj nam přinesl hodně do budoucna.  A 
jsem velice ráda za zkušenosti co tymu a mě osobně přinesl. 

————————————————————————————————————— 

Co jsme hráli a co hrát budeme 
Za několik málo dní začne další ročník venkovních soutěží a naplno se rozběhnou zápasy všech našich 
kategorií. Opět jsme klubem, který obsadil největší množství kategorií, i když občas to ještě hodně na 
hraně a musíme situaci řešit houstujímí hráči a hráčkami z jiných klubů.  

Jak tedy vypadá první hrací víkend - sobota 8.9. a neděle 9.9.2018 

SO 8/9   9:30 ŽENY “A”   x Bohemians   UT Slavia 
  11:15 MUŽI “A”    x Bolevec   UT Slavia  
  12:00 Hostivař   x ŽENY “B”    UT Hostivař 
SO 8/9 15:00 U15 chlapci x Kbely   UT Slavia 
  17:00 Budějovice  x U15 chlapci  UT Slavia  

NE 9/9 10:00 Rakovník  x U13 chlapci  UT Rakovník 
  12:00 U13 chlapci x President   UT Rakovník 
  15:00 U13 dívky  x Praga   UT Slavia 
  16:00 Rakovník  x U13 dívky   UT Slavia 
  17:45 DOROSTENCI x Hostivař   UT Slavia 

————————————————————————————————————— 
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CHCETE DOSTÁVAT DO E-MAILU TENTO BULLETIN?  

POŠLETE PRÁZDNÝ E-MAIL S PŘEDMĚTEM “CHCI DOSTÁVAT BULLETIN” NA ADRESU 
bulletin@hockeyslavia.cz
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