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Konal se v tělocvičně ZŠ J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Zde mají menší hřiště než je tomu v Dolní
Dobrouči. Systém hry 2x10 minut, 4 hráči v poli + gólman.
Výjezd našeho týmu byl naplánován již na sedmou ranní hodinu. Po předchozích výjezdech už to vypadalo, že
se dokážeme domluvit a vyrazit na nějaký ten turnaj bez výrazných problémů. Bohužel tomu tak nebylo,
museli jsme některé hráče vytahovat z postele, děkuji jim za to, že vůbec jeli, jinak bychom nikam
nevyrazili. Ve čtyřech bychom opravdu asi nemohli hrát.
Přejděme k samotným zápasům.
Náš tým zahájil turnaj s týmem „řezníků“ B team Mostek. Hráli neskutečně tvrdý florbal, nevím jestli
věděli, že hrají florbal, nebo si mysleli, že jsou na hokeji. Několik našich hráčů okusilo jejich zákeřnou
hru. Lokty v obličejích, sekání. I mě jeden z nich úmyslně šlápl na ruku, dávno po odpískání. Chlapci si
holt spletli sport. Začali jsme velice dobře. Dostali jsme se po bully do útočného pásma, zde byl odpískán
prohřešek Mostku. Kuba si staví míček a střílí na branku - gól. 1:0. Únik soupeřova hráče za obranu končí
gólem - 1:1. Následují rychlé góly Jindry a Míry, vypadalo to na snadné vítězství, jenže do konce zápasu
zbývalo ještě hodně času, píše se teprve 4. minuta první půle. Následovali 2 rychlé góly z jejich strany.
Zhruba v 9. minutě Kuba dává gól na 4:3. Bylo by dobré alespoň do první půle tento stav udržet, ale
nepovedlo se. Soupeř srovnává. Přejděme do druhé půle. Zde z naší strany góly nepadaly, nevím proč, ale
naši útočící hráči se nedostávali ke střelbě. Za to soupeř to posílal na mou branku každou chvíli. Nešlo
to vše odvrátit a tak tam postupně napadaly ještě 3 góly. Jak jsem již uvedl, tento tým začal především
v druhé půli hrát tak, aby nás snad všechny odvezli na ošetřovnu. Tento zápas jsme prohráli 4:7.
Pozn.: Jejich agresivní hru okusily i ostatní týmy, co jsem se díval, tak nechybělo moc a mohlo se někomu
stát něco vážného.
Jak dopadl náš druhý zápas? Nastoupili jsme proti domácím a to proti Blue Boys Brandýs. Tento tým hrál
nádherný kombinační florbal (i oni však měli v týmu agresivního hráče, na zádech nosil číslo 16), dokázali
roztáhnout hru po celém hřišti. Rychlými a přesnými přihrávkami se dostávali třeba i ve dvou před mou
branku. Začali velice zostra. Již v 5. vteřině střílí gól. Tuto střelu, i když to bylo nádherně trefeno,
bych asi měl polapit. Ve 4. minutě srovnává Míra. Domácí nám odskakují v průběhu hry o dva góly. Avšak
v 6. minutě opět skóruje Míra po nádherné souhře s Adamem. První desetiminutovka končí 3:2 pro domácí.
Naskakujeme do druhé půle, domácí si nás úplně rozebrali, nasázeli nám 5 gólů a již nebylo pochyb, kdo
tento zápas vyhraje. Výsledek korigovali dobře hrající Míra, který si dal hattrick a pár vteřin před
koncem dal gól na 4:8 Jindra. Omlouvám se, že nepopisuji tolik soupeřovy góly, ale bylo jich tolik, že si
to nepamatuji a částečně také proto, že byli všechny skoro stejné. Zjevil se tam sám nebo ve dvou hráčích
soupeř a pak děj se vůle boží, občas jsem tam vyloženě kouzlil, a něco i chytil, ale bylo to málo.
Třetí zápas jsme nastoupili proti týmu Draci Lanškroun. Tihle hoši nám dali nášup 9 gólů. Když si vybavím
některé z jejich akcí: tak třeba hráč si vyhraje bully, obejde 3 naše hráče a pak to dá pod víko. Nebo
góly typu dva na gólmana, těžko se tam pak něco v brance vymýšlí. Byli strašně běhaví, nechápal jsem to,
jak to dělali. Dokázali jsme jim v této kanonádě trochu odporovat, asi v 8. minutě střílí gól Jindra a
v 15. minutě Míra. V tomto zápase jsem zachytal asi nejlépe, i když to nevypadá dle výsledku. Předvedl
jsem pár zákroků, které udivovali i mě samotného.
Už nás to moc nebavilo a tak trochu znechuceni naskakujeme konečně do posledního zápasu proti týmu FBK
Truhlářství Durycha Lanškroun. Předem podotknu, že s tímto týmem jsme měli čest se setkávat na OAFL
v Dolní Dobrouči. Také tento zápas byl dle mého nejklidnější, všichni hráli florbal, prostě byl to takový
pohodový zápas, co se týče atmosféry na hřišti. Hrálo se ze strany na stranu, zachytali si báječně oba
gólmani, a čekalo se, který z nich pustí gól jako první. Bohužel pro nás jsem to opět byl já kdo lovil
míček z branky první. Nás to nikterak neodradilo, protože jsme viděli, že hra je vyrovnaná. Přichází
nádherná akce Adama a Míry, druhý jmenovaný skóruje. Dlouho byli gólmani proti změně stavu. Ale Adam to
tak nenechal, dostáváme se do vedení 2:1. Atmosféra na hřišti byla příjemná, úplně odlišná od prvního
zápasu. Blížil se konec zápasu a Lanškroun se odvážil hrát bez gólmana. Tuto šanci chtěl využít Adam, jeho
střela byla však zablokována a odražený míček uklízí do branky Míra. Tento zápas skončil naším vítězstvím
3:1.
Hráčem našeho týmu bych zvolil asi Míru, nasázel našim soupeřům 7gólů z námi vstřelených 13. Také poděkuji
hráčům, které jsme ráno v 7 hodin vytáhli z postele: Kubu a Milana. Také Adam nakonec přijel. Bez nich
bychom tam ani nejeli. Celkové skóre 13:25 nás moc netěší. Budeme muset zapracovat na obraně nebo sehnat
Tomáše Kafku.
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Hráči: Bílek Jaroslav – Hůlka Jakub, Mlynář Tomáš, Křen Miroslav, Kalous Adam, Severýn Milan, Holub
Jindřich
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