
Dalším dějištěm turnaje pro naše Elévy byla nedaleká sportovní hala v Krupce. 
Čekalo nás ve skupině družstvo FBC Teplice a FBC Lomnice nad Popelkou.

První zápas měl být podle předběžných prognóz určující pro naše postavení ve skupině, neboť tým 
Lomnice dle výsledků byl pasován na favorita skupiny. Do zápasu naši kluci vstoupili vlažněji jak 
je zvykem. I přesto že jsme se ujali vedení po gólu Matěje, nevyvarovali jsme se spousty 
nepřestností a stále ospalým přístupem jsme si koledovali o vyrovnání. To přišlo v čase 5:17 po 
neuhlídané standartní situaci. Na vyrovnávací branku jsme dokázali okamžitě odpovědět po 25 
vteřinách gólem Herzi kterému asistoval Adam. Po necelé minutě bylo opět vyrovnáno když před 
brankou zůstal nepokrytý teplický hráč a pro toho nebylo problém skórovat. Do poločasu se nám 
podařilo vsítit rozdílový gól Herzou kterému asistoval Beny. Stav 3:2 a počet střel 10:9 ukazoval 
na vyrovnaný souboj. Po poločase se z pozice obránce prosadil David a rázem jsme vedli o dvě 
branky. Ukolébáni stavem na ukazateli skóre jsme začali kupit nepřesnosti a nevyužití šancí se 
nám vymstilo v čase 11:28 kdy tepličští snížili na 4:3 a posléze i v čase 16:25 vyrovnali na 
konečných 4:4. I přesto že jsme soupeře přestříleli 25:17 jsme zápas do pro nás žádaného cíle 
nedotáhli.
Po jednozápasové přestávce kdy jsme si v kabině řekli jak se vyvarovat chyb a jak bychom chtěli 
hrát v zápase s Lomnicí jsme nastoupili do utkání s nasazením a odhodláním pokořit ještě 
neporaženého soupeře. Za své ovšem naše předsevzetí vzalo po tom co nám soupeř předvedl hru 
daleko, daleko za hranící pravidel se kterou se naši kluci zpočátku nedokázali srovnat. Po 
nesmylsně tvrdých faulech na naše dva centry které mimochodem rozhodčí ani neodpískali bo je 
neviděli, jsme museli přečkat čas než jsme se dali do kupy. Bohužel jsme v čase 2:55 obdrželi 
branku a po odstoupení zraněného centra jsme museli sáhnout do sestavy. I přes urgenci u 
rozhodčích soupeř nepřestával v tvrdé hře, které se naši kluci postupně vyrovnávali a aktivita se 
přenesla na naše hokejky. Do poločasu jsme i přes tři gólové akce nedokázali dát branku. Počet 
střel 7:4 ukazoval na naší malou převahu. Po přestávce, kdy jsme si řekli že jsou hratelní, jsme 
ovšem inkasovali po 12. vteřinách. Kluci se nedokázali srovnat s rotací hráčů kterou zapříčinilo 
zranění z první půle a nesehranost v tak vypjatém zápase byla znát. Po dalších dvou inkasovaných 
brankách se nám podařilo snížit z hole Benyho a rázem kluci chytili druhý dech a soupeře svou 
aktivitou předčívali. Bohužel při snaze vsítit další gól jsme se nevyvarovali chyb v obraně a 
inkasovali jsme ještě dvě branky. Na střely jsme vyhráli 18:10, ale to body do tabulky nepřináší. 
Kluci byli po zápase hodně zklamaní a i přes trenérovo poděkování za bojovnost a nasazení v 
zápase někteří prohru oplakali. Za což se ovšem nemusí stydět. Po takovýchto zápasech se i 
dospělí chlapi neubrání emocím. Soupeř hrál florbal tvrdostí a zákeřností srovnatelný s dospělým 
florbalem. Na úroveň florbalu a to že se májí ještě co do slušnosti a fair play které jsou v tomto 
sportu ještě obvyklé, poukazuje i to, že hráči i trenér soupeře byli schopni vulgárně nadávat našim 
slušně fandícím maminkám a tatínkům. Nezbývá než doufat že se tento mladý klub naučí 
florbalovému chování a od těchto excesů se odprostí. 
Systém letošní sezóny nás tím pádem posouval do souboje o páté až šesté místo a o to více mrzela 
remíza z prvního zápasu. Soupeřem nám byl tým Turnova. Před zápasem jsme si řekli že předešlý 
zážitek hodíme za hlavu a zahrajeme si florbal dle našeho. Vstup do utkání se nám podařil a po 
brance Benyho, Míry, Kuby, Matěje, opět Benyho a Filipa jsme vedli 6:0. Kluci hráli jak nařídil 
trenér. Do kombinace, přes beky a častou střelbou rozhodli již v prvním poločase. Soupeři se 
podařilo snížit půl minuty před koncem prvního poločasu. Po půli jsme začali opět svou hrou a již 
po půl minutě jsme vsítili další branku z hole Davida. Po brance Benyho přišlo na naše kluky 
uspokojení z výsledku. Polevili a inkasovali dvě slepené branky. Po domluvě že je potřeba hrát až 
do konce se zmátořili a vrátili se do své role. Vítězství zpečetili brankami Matěj, Víťa a Herza. 
Poměr střel 22:7 v náš prospěch je důkazem toho, že kluci bojovali a nenechali si florbal znechutit. 

Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům za bojovnost a nasazení v zápasech, rodičům za podporu, 
fandění a dovoz reprezentantů na turnaj a Benymu za příkladnou pomoc jako vedoucí družstva. 
Radim  


