ZLATÝ EVROPSKÝ DOUBLE CHOCEŇSKÝCH NADĚJÍ
Velikonoční víkend strávil tým HC Spartak Choceň, ročník 2006 v holandském Geleenu, kde se
účastnil mezinárodního chlapeckého turnaje VJB Smoke Eaters Geleen International Ice Hockey
Tournament v kategorii U10 tj. ročník narození 2006 a ml. Na svůj první zahraniční hokejový “trip“
kluci přibrali družstvo Dívčího Hokeje, který bojoval v souběžně hraném turnaji kategorie U08. I
v tomto týmu měl choceňský hokej zastoupení v podobě dvou hráček Šmerdové Nelly a Mikulecké
Melissy.
Tým Chocně ve složení Samuel Šmerda, David Záruba, Tobias Mikulecký, Erik Šigut, Petr Antoš,
Tomáš Novotný, Josef Šeda, Antonín Urban, Pavel Urban, Radek Bednář, Matouš Kouřím, Dominik
Kučera a Adéla Vincencová pod vedením trenérského týmu Zdeněk Šmerda, Pavel Urban a Tomáš
Mikulecký vyválčil v konkurenci dvanácti týmů ze čtyř zemí zlaté medaile!!!!!
Kluci společně s děvčaty vyrazili na holandské dobrodružství již ve čtvrtek 24.3., tak aby oba týmy
mohly v páteční podvečer v rámci předturnajové přípravy sehrát přátelský zápas s domácím týmem
Smoke Eaters Geleen. Oběma týmům se vstup do mezinárodního hokeje povedl náramně a po dvou
vysokých výhrách jsme mohli odjet zpět na hotel naplnění nadějí a očekáváním. Herní systém turnaje
rozdělil účastníky do dvou šestičlenných skupin, ve kterých měl každý odehrát pět utkání hraných 21
minut (střídání vždy na sirénu po 1,5 minutě). Po odehrání všech zápasů vždy první dva týmy z každé
skupiny postoupily do semifinále, z kterého poražení sestoupili do souboje o třetí místo a vítězové se
měli utkat v závěrečném finálovém utkání o celkové prvenství.
První soutěžní den čekala na kluky porce tří zápasů. Zahajovací utkání s německým týmem Bergisch
Land Raptors začalo svižně a odpočatí a natěšení Choceňáci zatlačili svého soupeře do hluboké
defenzívy hned od prvních vteřin. Přestože si první pětka vytvořila několik slibných příležitostí, svůj
úvodní tlak v gól nepřetavila. Po vystřídání hráčů na ledě však náš tlak pokračoval a vyvrcholil na
počátku třetí minuty, kdy nádherná kombinační akce začínající až za naší brankou, vyšachovala ze hry
německou obranu včetně brankáře a skončila zasunutím kotouče do prázdné branky. Přestože to
soupeře nezlomilo a obraz hry se vyrovnal, kluci nepouštěli protihráče do výraznějších šancí a naopak
sami si jich dokázali vypracovat nespočet. Německý brankář se však zdatně činil a tak na konci zápasu
svítilo na ukazateli výsledné skóre “jen“ 5:0.
Druhé utkání s Nizozemskými Tilburg Trappers mělo značně odlišný scénář. V úvodu utkání šli sice
čeští hráči velmi rychle do jednobrankového vedení, ale následné povedené akce skončili pouze
několikerým zazvoněním brankové konstrukce. S postupem času si sice kluci udržovali herní převahu,
ale proti úporně bránícímu soupeři se dostávali do gólových šancí čím dál méně. Studenou sprchou
pak byla ojedinělá podařená akce Trappers v polovině utkání, zakončená důraznou a přesnou střelou,
znamenající vyrovnání stavu skóre. Utkání následně pokračovalo ve vyjetých kolejích, kdy čeští hráči
stále marněji dobývali holandskou branku a soupeř pouze urputně bránil. Předposlední střídání
zápasu přineslo ojedinělý závar před choceňským brankářem, který bohužel skončil velmi smolným
gólem v naší síti. Kluci však prokázali svůj bojový charakter a dokázali už už slavícího soupeře uzemnit
vyrovnávajícím gólem několik vteřin před koncem utkání. Závěrečné skóre 2:2, bylo sice pro český
tým spíše prohrou, přesto však stále stačilo na to, aby měli kluci osud skupiny jen a pouze ve svých
rukou a nemuseli se spoléhat na zaváhání soupeřů.

Po poradě trenérského týmu jsme před posledním utkáním prvního hracího dne kompletně
přerozdělili pozice jednotlivých hráčů v obou pětkách. Tento tah se nakonec v následném průběhu
turnaje ukázal jako klíčový a velmi vydařený. Nově složené obranné dvojice Vincencová-Šmerda a
Novotný-Šigut přinesli klid do defenzívy českého týmu a po zbytek turnaje velmi spolehlivě a
nekompromisně čistili prostor před vlastní brankou a hráči soupeřů až do zakončení proklouzli
naprosto výjimečně. Stejný blahodárný účinek měli nové úkoly i na hráče nově přesunuté do
útočných řad. Po prvních vydařených akcích, získali zpět pošramocené sebevědomí a naplno začali
prodávat svoji celoroční tréninkovou dřinu.
Nově uspořádaný choceňský tým plně ukázal svoji sílu hned v následném utkání proti dalšímu
holandskému týmu Utrecht Dragons. Již během prvního střídání se kluci utrhli do dvoubrankového
vedení, soupeři motali hlavu krásnými individuálními i kombinačními akcemi a ani na okamžik nikdo
nemohl pochybovat nad tím, kdo protentokrát vládne Geleenské ledové ploše. Konečný účet byl
soupeři vystaven vysokým skóre 13:0.
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Group B
Berg. Land Raptors
HC Spartak Choceň
0
5
2:05 Urban A. (Šmerda); 5:40 Záruba (Šmerda); 8:18 Urban A. (Záruba); 14:20 Kouřím (Šigut);
20:50 Urban A. (Záruba, Šmerda)
Group B
Tilburg Trappers
HC Spartak Choceň
2
2
1:01 Záruba (Urban P.); 20:49 Kučera D. (Kouřím)
Group B
Utrecht Dragons
HC Spartak Choceň
0
- 13
0:49 Kučera D. (Kouřím); 1:27 Kouřím (Kučera D.); 2:37 Urban A. (Záruba); 6:45 Kouřím (Šigut);
8:04 Mikulecký (Urban A.); 10:00 Kučera D.(-); 11:15 Mikulecký (Záruba); 11:52 Šmerda (Urban
A.); 12:35 Kouřím (Kučera D.); 14:50 Šmerda (-); 18:27 Kučera D. (Novotný); 19:00 Kučera D.
(Novotný); 20:58 Záruba (Mikulecký)

Druhý, závěrečný, den turnaje před námi byly poslední dva zápasy ve skupině a následné účtování.
Jako první na nás čekal doposud neporažený tým Dordrecht Lions (Nizozemí), a očekávalo se velmi
těžké a vyrovnané hokejové zápolení. Český tým si však v nezměněném rozestavení přenesl pohodu
z večerního utkání předchozího dne i do nového zápasu a svižnou hrou cvičil se soupeřovou
defenzívou od prvních vteřin. Během prvních minut rozptýlili kluci jakékoliv obavy o výsledek a ani
jednogólová korekce skóre z poloviny zápasu neubrala nic z jejich energie, nasazení a radosti
z předváděné hry. Konečný výsledek 6:1 znamenal nejen jistotu postupu do semifinále, ale dokonce i
osamostatnění se na vedoucí pozici průběžné výsledkové tabulky.
Pro poslední skupinový zápas nám turnajový los určil belgický tým Olympia Heist. Chlapci potvrdili, že
holandské dobrodružství je zastihlo ve velmi dobré formě a ničili soupeře neúnavným bruslením,
neotřelými kombinacemi a efektivním zakončením. Výsledné skóre 8:0 zařadilo choceňské definitivně
na čelo skupiny B.
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Group B
Dordrecht Lions
HC Spartak Choceň
1
6
1:25 Urban A. (Urban P.); 5:02 Kučera D. (Šeda); 10:40 Záruba (Šmerda, Urban A.); 11:10
Mikulecký (Urban A.); 16:23 Kučera D. (Kouřím M.), 19:12 Novotný (-)
Group B
Olympia Heist
HC Spartak Choceň
0
8
2:37 Mikulecký (Urban A); 3:34 Kučera D. (Urban P.); 6:12 Urban A. (Záruba); 7:59 Urban P. (-);
9:56 Záruba (Urban A.); 13:30 Záruba (Urban A); 17:46 Kučera D. (Šigut); 20:10 Mikulecký
(Záruba)

Pohled na konečné tabulky po odehrání základních skupin byl neskutečný. Česká děvčata jako jediná
ze všech 24 týmů v obou souběžně hrajících se turnajích neztratila ani bod a s konečným skóre dvou
obdržených a dvaceti tří vstřelených branek suverénně ovládla skupinu B v kategorii U8. Choceňští
borci si ve svém turnaji kategorie U10 počínali neméně dobře a i přes jednu remízu taktéž
jednoznačně ovládli svoji skupinu s ještě výraznějším skóre 34:3. Oba české týmy tak zaslouženě
vybojovaly postup do semifinále svých turnajů z prvních míst základních skupin.
V semifinálovém klání nastoupil proti české družině německý EHC Troisdorf. Druhý celek skupiny A
byl dle předchozích předvedených výkonů těžkým soupeřem a po úvodním oťukávání se dal očekávat
velmi vyrovnaný zápas. První střídání bylo ještě trochu nervózní a na hráčích obou týmů bylo znát, že
se hraje o hodně, ale hned následné střídání přineslo dvě velmi vydařené nekompromisně
zakončené, kombinační akce českých hráčů. Zaskočený soupeř se již nedokázal vzpamatovat. Během
dalších minut dostali kluci Troisdorf pod tlak, vytvářeli si spoustu šancí a průběžně navyšovali skóre
ve svůj prospěch. Z ojedinělé akce sice němečtí hráči smazali nulu na kontě našeho brankáře, ale to
nic nezměnilo na skutečnosti, že s ubývajícím časem Češi pro sebe stále více a více otevírali bránu
finálového utkání.
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Semifinal
EHC Troisdorf
HC Spartak Choceň
1
6
1:58 Záruba (Šmerda); 2:48 Šmerda (Vincencová); 5:05 Urban A. (Urban P.); 12:39 Šeda (Kučera);
17:25 Mikulecký (Urban A); 20:21 Urban A. (Záruba, Mikulecký)

Ve vysněném finále nás čekal belgický HYC Herentals. Jeden zápas. Zápas, ve kterém statečnost a
obětavost má minimálně stejnou hodnotu jako šikovnost a nakonec ho často rozhodne bojovnost a
větší touha po vítězství. Všemi těmito vlastnostmi oplývající, posilněni nabytým sebevědomím
nastoupili naši kluci do Geleenské arény. Od prvního buly kluci převzali iniciativu a po několika
neproměněných šancích nakonec ta poslední, těsně před sirénou oznamující střídání, byla gólová. Čas
1:26, skóre 1:0. Hra se sice začala přelévat z jedné strany na druhou, ale zatímco české akce většinou

byly zakončeny ohrožením branky soupeře, belgické útočné akce spolehlivě likvidovala česká obrana.
Přestože byl druhý gól Čechů neustále na spadnutí, skóre se měnilo až v čase 9:24. Kluci byli za svoji
aktivitu odměněni a navýšili vedení na 2:0. A protože se hned v následujícím střídání podařilo našim
hráčům potvrdit vedení dalším gólem, mohli si kluci užívat finále plnými doušky. Za předváděnou hru
byli oceněni i českým skandováním “my chceme gól“ od holandských diváků. Protože Češi opratě
zápasu ze svých rukou ani na okamžik nepustili a v průběhu druhé poloviny přidali ještě další dva
góly, mohli se závěrečnou sirénou spustit vítězné ryk, oslavné tance a skandování.
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HYC Herentals
HC Spartak Choceň
0
5
1:26 Kučera D. (Šigut); 9:24 Šigut (-); 11:29 Záruba (Urban A.); 15:32 Mikulecký (Urban A.); 19:54
Šeda (Kučera D.)

A jak si vedla česká děvčata v kategorii U8? Náramně! Nejprve suverénně ovládla základní skupinu B
a vysloužila si novou týmovou přezdívku “PREDÁTORKY“ a následně vybojovala velmi těžkou a
napínavou semifinálovou bitvu se šťastným koncem. Zástupkyně choceňského hokeje Nella
Šmerdová a Melissa Mikulecká se v Dívčím týmu neztratila, ba právě naopak se obě zařadila mezi
opory týmu. Stejně jako kluky je turnaj zastihl v náramné pohodě, předváděla krásný svižný hokej a
navíc byla i velmi produktivní. Obě dohromady se společně přímo gólem či asistencí podílela na 14
brankách z celkového týmového skóre 27 vstřelených gólů!!! Osobní úspěch by ale neznamenal nic,
pokud by byl nadřazen úspěchu týmovému a tak se vraťme ke skončenému semifinále. Děvčata
odcházela do kabin ze semifinálové bitvy sice velmi šťastná, ale fyzicky i psychicky hodně unavená a
tak nejdůležitější bylo nalít jim před finále zpět energii do žil, a správně je nabudit na vrchol turnaje.
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Group B
Berg. Land Raptors
- Czech Girls Ice Hockey Team
1
5
1:25 Urbánková (Šmerdová); 2:40 Hlízová (-); 11:21 Š. Stýblová (-); 14:20 Hezinová (Šmerdová);
20:50 Urbánková (-)
Group B
Tilburg Trappers
- Czech Girls Ice Hockey Team
1
3
5:01 Izáková (Mikulecká); 6:05 Izáková (Mikulecká); 18:40 Izáková (-)
Group B

Utrecht Dragons

-

Czech Girls Ice Hockey Team

4:23 Dostál (Stýblová); 8:13 Šmerdová (-); 14:03 Urbánková (-)
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1:25 Hezinová (-); 8:45 Šmerdová (-); 11:40 Izáková (-)
Group B
Olympia Heist
- Czech Girls Ice Hockey Team
0
9
0:37 Šmerdová (Prokopová); 3:52 Dostál (Hezinová); 6:10 Izáková (Šmerdová); 6:30 Šmerdová (-);
7:20 Urbánková (-); 12:50 Mikulecká (Prokopová); 13:10 Dostál (Mikulecká); 20:20 Hezinová (-);
20:55 Šmerdová (-)
Semifinal
HYC Herentals
- Czech Girls Ice Hockey Team
1
2
2:58 Izáková (Mikulecká); 11:00 Izáková(-)

Ve finálovém zápase čekalo Dívčí hokejový tým holandské družstvo Dordrecht Lions, s kterým téhož
dne ráno sice dokázali zvítězit, ale to teď znamenalo pramálo. Lions postoupili do finále až po
samostatných nájezdech, což jim značně zvedlo sebevědomí a místo ranního bojování o kotouč se
začal hrát rychlý a svižný hokej. Na děvčata dolehla únava a možná i nervozita ze
zatím nejdůležitějšího utkání jejich krátké hokejové kariéry a poprvé na turnaji se z počátku utkání
nechala zatlačit před vlastní branku. Naštěstí za pomyslnou záchrannou brzdu zatáhla celý turnaj
výtečná česká gólmanka, která soupeři nedovolila skórovat a udržela naděje děvčat na celkový
triumf. Několik nebezpečných akcí před naší brankou, bylo dostatečným varováním, české
“Predátorky“ se probudily ze spánku a zvítězila touha po úspěchu. Děvčata znovu začala předvádět,
co umí, vyhnaly soupeře od své branky a zatlačily ho do hluboké defenzívy. Jejich snaha byla
korunována úspěchem a v čase 5:51 se ujala vedení. Z následujících akcí se jim však bohužel skóre
nepodařilo navýšit, naopak z ojedinělé akce soupeře inkasovala a začalo se hrát znovu od začátku.
Kruté a značně nejisté rozuzlení finále na samostatné nájezdy si nikdo z českých ani holandských
fanoušků nepřál, ale zápas na ledové ploše se začal kouskovat do skupinových bojůvek bez šancí. Ve
čtrnácté minutě se však choceňská klika v dívčím týmu nechala inspirovat svými staršími klubovými
spoluhráči, kteří v té době vládli finále na druhé části hřiště a předvedla nádhernou individuální akci
zakončenou precizní gólovou nahrávkou a nekompromisním zakončením. Zbývajících velmi dlouhých
a nervózních sedm minut vydřely unavené “Predátorky“ silou vůle, a i když si již samy nevytvořily
žádnou gólovou příležitost, tak ani soupeři nedovolily výrazně ohrozit vlastní branku a po závěrečné
siréně mohly začít slavit.
Závěrečná siréna tak znamenala neočekávaný, ale o to sladší český vítězný double. Na závěrečném
vyhlášení proto mohla děvčata společně s chlapci převzít obrovský putovní pohár a vychutnat si první
triumf na mezinárodní scéně plnými doušky. Letošní velikonoční víkend v holandském Geleenu
jednoduše patřil českým a choceňským hokejovým nadějím. Kluci a holky byli jste prostě nejlepší …

Konečné pořadí VJB Smoke Eaters Geleen International Ice Hockey Tournament:
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HC Spartak Choceň
HYC Herentals
EHC Troisdorf
Tilburg Trappers
VJB Smoke Eaters Geleen
Dordrecht Lions
Utrecht Dragons
Red E. Den Bosch
Olympia Heist
Bulldogs Liege
Berg. Land Raptors
Neusser EV
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Czech Girls Ice Hockey Team
Dordrecht Lions
EHC Troisdorf
HYC Herentals
Bulldogs Liege
Tilburg Trappers
Neusser EV
Utrecht Dragons
Red E. Den Bosch
Berg. Land Raptors
VJB Smoke Eaters Geleen
Olympia Heist
Šmerda Zdeněk

