
1. deň 
Cestu do dejiska šampionátu MEJ v Ostrave (7.-16.7.2019) sme 

absolvovali za necelé 4 hodiny. Šampionát privíta 47 krajín, kde 

účinkujúcich je 558. Bude to 10 dní plných súbojov a zápolenia. Hrá sa 

v hokejovej aréne  RT Torax aréna v Ostravě-Porubě na 24 stoloch. 

Ubytovanie máme v školskom internáte, ktoré je vzdialené 15 min 

chôdze od haly, ale každých 30 minút chodí aj autobus prevážajúci 

športovcov a trénerov. Hráči sú ubytovaní po dvoch, čo im umožňuje adekvátny oddych 

a koncentráciu na zápasy. Stravovanie máme vzdialené len 250m od ubytovne, takže naozaj môžeme 

povedať, že je všetko v blízkosti a dobre pripravené z hľadiska organizácie. 

Dnes to bol náročný deň pre naše družstvá, nakoľko každý tím hral po 2 zápasy. Ráno začínali juniori, 

ktorí dostali hneď v úvodnom zápase favoritov Francúzov, s ktorými sa im podaril uhrať 1 víťazný 

zápas v podobe výhry Samuela Feča nad Sabhi Myshal (3:1). V tomto zápase sme prehrali 1:3. 

Ďalší zápas v poradí bol zápolenie junioriek proti Poľsku. V tomto zápase sme mali najväčšie šance na 

prekvapenie proti 2. nasadenému družstvu šampionátu. Dievčatá mali vyrovnane 1:1, kedy Terezková 

Jana viedla 2:0 nad Michalak Alexandra avšak do víťazného bodu to nestačilo. Prehrala po 

vyrovnanom súboji 2:3. Po tomto prehratom zápase sa naše šance v prekvapenie rozplynuli a žiaľ ani 

Labošová Ema nedokázala nepriaznivý stav 1:2 otočiť.  

Ďalší zápas bol zápas kadetov proti Čechom, v ktorom sme prehrali 1:3. Hneď v úvode nevyšiel zápas 

našej jednotky Jakubovi Goldírovi proti Čechovi Květanovi a po tuhom boji zápas prehral 1:3. Chlapci 

ešte po víťaznej štvorhre Goldír – Uherík mali nádej nepriaznivý stav odvrátiť, avšak nepodarilo sa 

a zápas prehrali. 

Pokračovali sme zápasom juniorov proti Rumunsku, kde sme verili v ľahký priebeh stretnutia hlavne 

po vedení 2:0 nad súperom (Delinčák aj Klajber svoje zápasy jasne vyhrali), žiaľ tak ako Samuelovi 

Fečovi vyšiel 1. zápas proti Francúzom, nepodarilo sa mu v tejto bilancii pokračovať a svoj zápas 

prehral 1:3. Potom viedol nad súperom Filip Delinčák 2:1 (10-7) a svoj zápas prehral 2:3. Nakoniec 

víťazstvo v náš prospech zabezpečil Adam Klajber, ktorý zvíťazil v zápase 3:0 a tým sme si pripísali 

celkové víťazstvo pre družstvo 3:2. 

Ďalší zápas junioriek bol proti Slovinsku. Tu sme verili, že to bude zápas, v ktorom by sme si mohli 

pripísať bod pre víťazstvo. Žiaľ, nestalo sa tak a zápas sme prehrali 1:3. Šinkárová začala prehrou nad 

STRAZAR Katarina 0:3. Labošová síce vyrovnala na 1:1, no v ďalšom zápase Terezková prehrala 

a napokon ani Labošovej sa nepodarilo nepriaznivé skóre odvrátiť a prehrala 2:3 po vyrovnanom 

súboji. Zápas skončil v náš neprospech 1:3. 

Kadetky (hrajú 2.divíziu) nás potešili svojím úvodným vystúpením v zložení proti Škótsku, ktoré 

zdolali hladko 3:0. Dievčatá neprehrali ani set a ľahko si poradili so súperkami a pripísali si víťazný 

bod. Zloženie víťazného tímu (Wiltschková, Vinczeová, štvorhra – Illášová/Wiltschková. 

Vo večerných hodinách, začali sme o 19:30 hrali naši kadeti proti Turecku a kadetky proti Izraelu. 

Kadetky zdolali Izrael 3:0. V prvom zápase vyhrala Wilschková 3:1, víťazne pokračovala aj 

Činčurová (vedenie 2:0) a nakoniec svoje víťazstvo dovŕšili štvorhrou Illášová/Wiltschková. 

Kadeti začali 0:1, kedy Uherík prehral svoj úvodný duel 1:3. Nasledoval Goldír, ktorý svoj zápas síce 

vyhrával 2:1, žiaľ sa mu zvíťaziť nepodarilo a po veľkom boji, zápas prehral 2:3. Nasledovala štvorhra 

Uherík/Goldír, ktorí zdolali po tesnom víťazstve 3:2 turecký pár a dali nám novú nádej. V poslednom 

zápase nastupuje Goldír, no proti tureckému súperovi prehráva 2:3. 



 

Dnes pokračujeme v bojoch v skupinovej fáze. 

 

Držte nám palce! 

Eva Ódorová 

(vedúca výpravy) 

 

Hodnotenie trénerov: 

Saša Dragaš: 

Kadeti po dvoch dňoch prehrali všetky 3 zápasy. 

Prvý zápas sme hrali proti ČR a prehrali 3/1, kde sme vyhrali len štvorhru, nakoľko v zápase v 

dvojhrách Goldír aj Uherík pomerne hladko prehrali svoje zápasy. 

V zápase sme boli zbytočne nervózni, čo sa odrazilo aj na kvalite hrania. 

Ďalší zápas sme hrali proti Turecku, ktoré je pre mňa najväčšie prekvapenie, nakoľko ich nepoznáme 

ako ostatné družstvá a tiesne prehrali z Francuzmi. 

Aj ten zápas sme prehrali presne tak ako s ČR, lebo sme aj tu len štvorhru vyhrali. 

Zápas začal neskoro, dlho sme aj na stôl čakali, čo spôsobilo, že naši hráči pôsobili vysilene oproti 

hráčom z Turecka, ktorí tú energiu mali na rozdávanie, čo tiež rozhodlo o výsledku. 

Do toho sa aj J. Goldír zranil počas zápasu, kde viedol ľahko 2/0 na sety, ale nakoniec aj z dôvodu, že 

hral takmer len backhand a len na jednej nohe sa hýbal, prehral posledný zápas 3/2. 

Tým sme stratili možnosť byť tretí v skupine. 

Posledný zápas sme hrali proti najlepším Francúzom, kde som J.Goldíra nahradil N.Kubalom. 

Zápas skončil pomerne rýchlo, kde sme s Francúzmi nemali žiadnu šancu. 

 

Fero Solár: 

Máme za sebou prvé zápasy v 5 člennej skupine. Prvý deň to boli hladké víťazstva 3:0 nad Škotskom 

(Vinczeova 1, Wiltschková 1, štvorhra Wiltschková - Illašová 1) a Izraelom 3:0 ( Wiltschková 1, 

Činčurová 1, štvorhra Wiltschková - Illašová 1). Dnes po obede  nastupujeme proti Holandsku, ktoré 

včera prekvapujúco vyhralo nad favorizovaným  Anglickom. V podvečer nás čaká posledný zápas v 

skupine proti Anglicku, prvému nasadenému družstvu v našej skupine. 

Držte nám palce😀 
 

Roman Grigel: 

Súťaž družstiev - Deň prvý 

Juniori sa prvý deň stretli postupne s Francúzskom a Rumunskom. Francúzski hráči na pozícii 1 a 2 sú 

zatiaľ mimo našich kvalít a vo svojich stretnutiach jasne dominovali. Veľmi príjemným prekvapením 

bol výkon Samuela Feča, ktorý svojim odvážnym výkonom zaskočil francúzsku trojku Sabhiho a pri 

svojej premiére na MEJ zvíťazil. 

Celkovo sme však prehrali 1:3. 

V druhom stretnutí s Rumunskom sme boli papierovými favoritmi. V prvom stretnutí Filip Delinčak až 

na výpadok v druhom sete jasne dominoval a získal pre nás vedenie 1:0. V druhom zápase nastúpil 

Adam Klajber proti rumunskej jednotke a pomerne rýchlo získal vedenie 1:0 a v druhom sete viedol 

8:3. Prišla však chvíľková strata koncentrácie a snaha o rýchle ukončenie z čoho pramenili zbytočné 

chyby. Za stavu 8:8 som zobral time out. Adam sa vrátil k trpezlivej hre cez rotácie a v dramatickej 

koncovke získal 14:12 druhý set. Súper však vyhral nasledujúce dva sety a vyrovnal stav na 2:2. V 

poslednom sete Adam zmobilizoval svoje sily a v dramatickej koncovke vyhral 11:9. V treťom zápase 

nastúpil Samko Fečo s odhodlaním že dovedie zápas do víťazného tretieho bodu. Pôsobil však 



premotivovaným dojmom a prehral 1:3. V súboji tímových jednotiek sa zápas prelieval ako na 

hojdačke. V dôležitých momentoch sa však u Filipa zasa prejavila nižšia koncentrácia a vlastnými 

chybami posadil súpera na koňa a prehral 3:2. V poslednom zápase Adam na začiatku zaskočil 

stuhnutého súpera bezchybnou hrou a získal rýchlo vedenie. Počas celého zápasu už súperovi 

neumožnil sa vrátiť do zápasu a získal rozhodujúci bod. 

 

 
 



 
 

 

 

 


