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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 

 

  OHLÉDNUTÍ ZA ME U 18 II.DIVIZE VE WALESU 20.-28.7. 

     Podobně jako děvčata z Litic okusilo ME do 18 let pod názvem Eurohockey Youth Championships II. i trio mladých 

reprezentantů ze stejného klubu - Ondřej Sochor, Dominik Bystřický a Jakub Hofman. Zmíněná trojice se vešla do 

výběru trenéra Tomáše Babického po velmi náročné přípravě, která začala již v loňském září. Cíl české reprezentace v 

druhé divizi evropských soutěží je vlastně vždy stejný. Udržet primárně tuto divizi pro další český výběr a případně 

jako bonus postoupit do nejvyšší divize. Ta se hraje letos ve španělském Santanderu a do této ligy top evropských 

týmů se český celek podívá vždy jednou, dvakrát za deset let. Kvalita světových týmů typu Holandska, Německa, 

Anglie nebo Belgie je přeci jen stále někde jinde. 

    Cíl byl nakonec splněn z poloviny. Český tým v rozhodujících utkáních s domácím Walesem a Skotskem nezvládal 

svoje emoce a celkem zbytečně byl vylučován za drobné fauly a střelecké opory nemohly ,najít tu správnou mušku. 

Nakonec ji naštěstí objevili, ale až v tabulce o udržení. A litický Ondřej Sochor se stal dokonce nejlepším střelcem 

týmu se šesti úspěchy. Napodobil tak další litickou hráčku Lucii Duchkovou, která byla nejlepší střelkyní týmu děvčat 

ČR na ME v Rakovníku, které skončilo před týdnem.  

Česká republika - Švýcarsko 5:2 (1:0) 

 

 

Góly českého týmu: Lalík, Frantík, Sochor, Soukup a Trejbal 



Svoje pocity z utkání popsal střelec jednoho z gólů Ondřej Sochor:" Měli jsme od trenérů jasný plán. Od začátku na 

soupeře zatlačit a donutit je k chybám. Což se nám povedlo, míčky se k nám jen hrnuly a my jsme si díky tomu 

vytvořili hodně šancí. Bohužel bez zakončení. Až ve druhé čtvrtině dal Štěpán Lalík gól. Jakoby nám chtěl soupeř vše 

vrátit, hned ve druhé půli to byl on, kdo se hrnul do vysokého napadání. A my dostali opravdu smolný gól. Naštěstí 

nás to dost nakoplo a dokázali jsme zápas otočit v průběhu šesti minut, kdy jsme dali tři góly. Ke konci na nás přišla 

lehké polevení, soupeř se zase hrnul k naší brance, ale vybojovali jsme si penaltu. Což vlastně ukončilo utkání". 

Česká republika - Skotsko 1:3 (0:2) 

Góly českého týmu: Vodenka 

Utkání opět popisuje Ondřej Sochor: " Skoti nám od první minuty nedali ani kousek hřiště zadarmo. Okamžitě nás 

presovali, my jsme se báli hrát, schovávali jsme se. Přesto se soupeř nedostával do střeleckých pozic, ale naopak 

vytvářel trestné rohy. Ale těmi nás zaskočili. Dali z nich všechny tři góly. I my jsme se postupně lepšili, dokonce jsme 

se postupně v zápase dostali do více střeleckých situací než skotský tým. Včetně trestných rohů. Ale nic jsme nedali, 

bohužel". 

Česká republika - Wales 2:3 (2:1) 

Góly českého týmu: 2x Kulička 

Důležité utkání o postup do semifinále čeští mladíci nezvládli. Zde je komentář benjamínka týmu Jakuba Hofmana:" 

Začali jsme ve velkém tempu, moc dobře jsme věděli, o co nám v zápase jde. Jenže, přesto, že jsme vedli, dokonce 

dvakrát, byl to zápas, který jsme nezvládli. Byli jsme často vylučovaní a hlavně v druhé polovině utkání jsme na to 

doplatili. Přitom si myslím, že jsme byli lepším týmem"! 

Skupina o udržení: 

Česká republika - Itálie 4:2 (1:0) 

Góly českého týmu: Sochor a Hamouz 2x 

Když český tým nepostoupil do horního kříže, měl jasný hned druhý cíl turnaje. Udržet divizi B pro další turnaj, který 

se bude konat za dva roky. Ze základní tabulky se klukům počítala výhra se Švýcary. Zápas s Itálií hodnotí třetí hráč 

Litic Dominik Bystřický:" Chtěli jsme zápas vyhrát, byli jsme na něj nažhaveni. Vedli jsme v první půli jedna nula, 

soupeř po polovině srovnal. Ale první půle nebyla z naší strany nic moc. O přestávce nám důrazně domluvil trenér 

Tomáš Babický. Asi jsme to potřebovali, vždyť jsme dali tři góly v posledních třech minutách.  

Česká republika - Bělorusko 7:5 (2:1) 

Góly českého týmu: Sochor 3, Kurz 2, Kulička, Vodenka 

Vývoj ve skupině o udržení přikázal českým mladíkům získat alespoň bod. Což je cíl obtížný ba nereálný. Proto bylo 

hlavním úkolem soupeře porazit, nespekulovat s výsledkem. V utkání se představil ve výborném světle opět plzeňský 

Ondřej Sochor, který dal tři góly:" Škoda, že jsem si tyhle góly nevystřílel v zápase proti Skotsku nebo Walesu. Mohli 

jsme hrát o postup, tým jsme na to v tomto turnaji měli". 

Pořadí: 

1.Rusko 

2.Skotsko 

3.Rakousko 

4.Wales 

 

 



5.Česká republika 

6.Itálie 

7.Bělorusko 

8.Švýcarsko 

T.Levý 

 

 

27.7. a 28.7.PROBĚHL DALŠÍ ROČNÍK BREDLEY CUPU 

Za krásného letního odpoledne se vodáci utkali ve 3 disciplínách : tradiční trati proti proudu k viaduktu a zpět,závodu  

háčků a slalomu.Hlavního závodu se zúčastnilo 17 lodí,zvítězili Žůrkovi.Naše úloha byla vytvořit patřičné zázemí 

s občerstvením.Naši členové nezklamali .Jako vždycky hlavní nápor, jakož i přípravu a úklid odnesli stejní hráči.Jim 

patří dík za skvělou letní  litickou akci u vody.Nesmíme ani zapomenout na vodáky – organizátory této akce a v  

neposlední  řadě i Marku Hnátovi za hudbu a moderování./Kuzma/. 

A V SOBOTU SE SEJDEME VŠICHNI V MACHOVÉ  MLÝNĚ !!! 


