
Matai: Mistrovství se nám nepovedlo

Má za sebou slušnou sezonu. Byl na Hokejovém mistrovství světa do 18 let v Německu. 
Jako jediný vyslanec litvínovského hokeje. Útočník Jakub Matai.
Čeští hokejisté prohráli na dubnovém mistrovství světa téměř všechny zápasy. Skoro 
osmnáctiletý student Jakub Matai přesto v zápase se Slovenskem zazářil. Student třetího 
ročníku Euroškoly v Litvínově-Hamru, ale přiznává, že se šampionát českému národnímu 
týmu moc nepovedl. Česko obsadilo až osmé místo. Z titulu mistrů světa se radovali 
Američané.

Před začátkem mistrovství jste mluvil o možném zisku medaile, ale nakonec jste bojovali 
o udržení v elitní skupině. Jak to?
Mistrovství se nám zkrátka vůbec nepovedlo. Samozřejmě, plány jsme měli, bohužel 
nevyšly. Chtěli jsme postoupit ze základní skupiny a jít dál. Hned po prvním utkání se 
Švédy to vypadalo hodně nadějně, jenže pak přišla porážka s Kanadou. Po ní jsme si říkali, 
že Kanada je Kanada, ale Finsko, že porazíme. Bohužel, všechno bylo nakonec jinak. Ještě 
deset minut před koncem jsme nad Finskem 3:2 vedli. Nakonec jsme nezvládli závěr a 3:5 
prohráli a už jsme se vezli.



Vy jste v utkání s Kanadou chyběl. Proč?
Onemocněl jsem, dostal střevní chřipku, takže jsem do utkání nenastoupil. Kluci prohráli 
5:0.

Potom přišlo utkání se Slovenskem, v kterém šlo o hodně. O udržení.
Se Slovenskem jsme potřebovali vyhrát, abychom se udrželi. Nebyl to moc pěkný zápas. 
Trápili jsme se, Slováci bojovali, bylo to hodně vyrovnané. Vlastně jsme je začali přehrávat 
až v poslední desetiminutovce, kdy jsme také rozhodli o našem těsném vítězství.

Vy jste se v tomto utkání stal hlavní postavou naši reprezentace, protože jste vstřelil 
důležitý vyrovnávací gól. K výhře vám také pomohla trochu kuriózní situace.
Byla to branka, která nás nastartovala. Měl jsem dobrý pocit z toho, že jsem k tomu svým 
gólem pomohl. Za stavu 3:3 jsme pak nikdo nepochopili tah slovenského trenéra, který i 
když nemusel, protože Slovákům klidně stačila třeba výhra v prodloužení, odvolal 
brankáře a my toho využili k tomu, že jsme vstřelili vítězný gól do prázdné branky. Porážka 
pro Slováky znamenala sestup.

Nakonec jste na šampionátu obsadili až osmé místo. Vzhledem k tomu, že jste před 
mistrovstvím mluvil o možném zisku medaile, tak asi s tímto výsledkem spokojený 
nejste.
Určitě. Už jenom proto, že jsme mistrovství zakončili porážkou se Švýcarskem. Navíc ještě 
po velice špatném výkonu, kdy se tři čtvrtiny týmu na to vykašlaly. Už se vědělo, že jsme 
se ve skupině udrželi. Nás, co jsme si i v posledním našem vystoupení v Německu chtěli 
zahrát, to strašně štvalo. Navíc jsme cítili zodpovědnost, protože jsme na sobě měli 
národní dres.

Je po mistrovství, po sezoně, nastalo krátké období relativního klidu. Už víte, co bude 
dál?
To teď nevím. V Litvínově zatím smlouvu nemám, takže počítám s tím, že začnu přípravu s 
juniorkou a pak se uvidí. Když přijde nějaká dobrá nabídka, tak se jí asi bránit nebudu.

Znamená to tedy, že máte v plánu z hokejového Litvínova odejít?
Takhle se to říct nedá. Ale kdyby přišla, jak jsem říkal, dobrá nabídka. Láká mě hodně 
Švédsko nebo Finsko, kdyby přišlo něco tam odtud, tak bych asi odešel.

Co vás na zahraničním angažmá láká?



Hlavně další nové zkušenosti a možnosti. Například jiné tréninkové podmínky, jiná práce s 
mládeží, odlišná mentalita lidí nebo větší konkurence v týmu. Ale zatím mi žádná nabídka 
nepřišla, takže se teprve uvidí, jak to nakonec všechno dopadne.

Edvard D. Beneš
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