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Rád bych za?al také ?lánek tím, že jsem byl spokojen s výjezdem našeho florbalového týmu. Op?t tomu tak není. Ráno v 7hodin jsme se p?ed
kostelem sešli 4! Je však pravdou, že jednoho hrá?e jsme m?li vyzvedávat v Žamberku a 6. hrá? p?ijel p?ímo do d?jišt? turnaje, tedy do
Brandýsa nad Orlicí. Avšak na turnaji, který se hraje 4 + 1, je jeden hrá? na st?ídání málo. V tomto i v jiných p?ípadech musím pod?kovat
p?espolním, bez nich bychom ani nedali minimální po?et hrá?? na turnaj! Systém hry 2x10min.

Lanškroun Kovo Marek

K samotné h?e. Op?t jsme si vylosovali ?íslo jedna a tak jsme otevírali turnaj proti týmu z Lanškrouna. S nimi jsme se ješt? nikdy nepotkali.
Soupe? m?l na st?ída?ce snad 10 hrá??. Tento tým se prezentoval velmi agresivní tvrdou hrou. Myslím, že jejich podání hry m?lo velice daleko
do florbalu. Jak šli minuty a jak padali góly? Naši hrá?i se nedokázali v tomto zápase prosadit. Nešlo to. Soupe? b?hal jak zt?ešt?ný a mlátil do
všeho co se hýbalo. Nejen do mí?ku ale i nohy a moje prsty se jim také líbili. Sám ani nevím, jaké nám padali do branky v tomto zápase góly.
Myslím, že to však nebylo po nádherných akcích. V?tšinou to tam n?jak doplácali. 3. gól jsem si dal sám, mí?ek jel mimo branku, já tam stihl
dát špi?ku nohy a hups -sko?ilo to do branky. Vybavuji si ješt? jeden gól a to když m? švihli do ruky hokejkou, byl jsem donucen pustit mí?ek.
Oni ho pak poslali do braky. Lanškrounští se domlátili k výsledku 6:0.

?ervená Voda

S tímto týmem jsme se již n?kolikrát st?etli. Po?ítali jsme s tím, že to bude vyrovnaný zápas. Hra byla velice vyrovnaná, chvílemi jsme m?li
navrch nad soupe?em. Snad již ve 3. minut? jsme hráli p?esilovku, kterou jsme nedokázali využít. Po n?kolika slibných šancích našich hrá??
však ude?il soupe? a po rychlé akci se ujímá vedení. Po inkasovaném gólu jsme op?t p?evzali iniciativu, tla?ili se p?ed branku a více st?íleli.
Nic nám tam necht?lo spadnout. Nevím to jist?, ale myslím si, že soupe? stihl dát 2. gól do polo?asu. Nastoupili jsem do druhé p?le s tím, že na
n? máme. Dob?e bránili a nám se neda?ilo prom??ovat naše šance. Blížil se konec zápasu a cca v 18. minut? snižuje Adam. Pak následovalo
další vylou?ení hrá?e z ?ervené Vody. Vytvo?ili jsme si veliký tlak, avšak p?esilovku jsme nedokázali využít. V posledních vte?inách zápasu se
poda?ilo Mírovi skórovat, nejlépe se zorientoval v brankovišti. Zápas skon?il 2:2. Pro náš tým asi zklamání, ze hry jsme m?li daleko více.

Libchavy

Ani jsem se nestihl v brance po?ádn? rozkoukat a po nádherné souh?e Adama a Míry vedeme. Ve druhé minut? op?t skóruje Míra. Soupe? se
osm?lil a za?al prov??ovat i m?. Tomu však ud?lal v 5. minut? p?ítrž Jindra. ?íkám hrá??m, že je p?ed námi ješt? 15 minut a a? hrají, že není
nic vyhráno. V 8. minut? dostáváme gól. Polo?as jsme tedy vyhráli. Ve 13. minut? dává sv?j druhý gól i Jindra. Ze standardní situace se ve 14.
minut? prosazuje Adam. Vedli jsme o 4 branky. Soupe? se ujal iniciativy na h?išti a dokázal st?elit 2 góly. Nechyb?lo moc a mohl se dostat na
rozdíl jediného gólu. Tomu však dal p?ítrž svým 3. gólem v zápase Míra. St?ela do mantinelu, pak do gólmana a do t?etice všeho dobrého i za
gólmana. Zápas jsme dohráli v klidu a dokrá?eli si pro vít?zství 6:3.

Lanškroun truhlá?ství Durycha

P?ed tímto zápasem jsme se stavili v láze?ské restauraci na ob?d. Prost?edí p?íjemné, sle?na, co nás obsluhovala, byla též p?íjemná i hezká
(m?la p?kná hn?dá kukadla). Tuto restauraci v?ele doporu?uji, protože i jídlo nám velice chutnalo. Jsem rád, že kluci z Lanškrouna nešli za
rozhod?ím a necht?li kontuma?n? vyhrát, p?išli jsme totiž o pár minutek pozd?ji. S tímto týmem se známe velice dob?e, na tento zápas jsme se
t?šili, protože jsme v?d?li, že to bude klidný florbal. Klidný kombina?ní florbal to byl, šance byly na obou stranách. Dlouho však trvalo, než
jeden z gólman? pustil za svá záda mí?ek. V první p?li se to povedlo jen mn?. Vyvíjelo se to tedy jako minulý víkend. Doufali jsme, že se nám
tedy poda?í zápas oto?it. Lanškroun však byl proti a st?ílí druhý gól. Nám se neda?ilo nic prom?nit. V úplném záv?ru zápasu se prosazuje
Martin. Zápas tedy skon?il 2:1 pro Lanškroun.

Co záv?rem? Nádherný sobotní turnaj snad jen pokazili hrá?i z Lanškrouna konkrétn? Kovo Marek. V posledním zápase prohráli a tudíž
nezískali pohár. Hrá?, již od pohledu blbe?ek, za?al na rozhod?ího ?vát: „Kolik ti dali, že jsi to odpískal pro n??“. Poté se uchýlil ke sprostým
výraz?m, šel k n?mu a jako kdyby ho znal, tykal mu a sprost? mu nadával. Slova, která mu tam ?íkal, nebudu publikovat. Škoda jen, že takoví
lidé si neuv?domují, že turnaj musí n?kdo po?ádat, též pískat a na to vše si musí ud?lat volno celou sobotu. Ješt? bych cht?l podotknout, že
remíza 2:2 s ?ervenou Vodou nemusela být remízou. Tento zápas mohl být kontumován ve prosp?ch našeho týmu, tedy 3:0 pro nás. Soupe?
proti nám nasadil hrá?e, který nebyl zapsán na soupisce. Já jakožto kapitán týmu jsem nechal uznat výsledek, který jsme si vybojovali na h?išti.
?ervená Voda se práv? díky našemu bodu radovala z celkového vít?zství na turnaji. Jestli by to ud?lalo více tým?? T?žko ?íci. Celkové skóre
9:13 s bilancí 1 vít?zství, 1 remíza a 2 prohry. Musím konstatovat, že proti tým?m, který hrají florbal se m?žeme rovnat. Ale s týmy, které hrají
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jako by je n?kdo vypustil z klece, nikoliv.

Hrá?i: Bílek Jaroslav – Bílek Martin, Tomáš Mlyná?, Jind?ich Holub, Adam Kalous, Miroslav K?en
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