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Ani" by to snad v#ichni ji" zaregistrovali, za$ala dal#í sezóna
Amatérské florbalové ligy. Pro nejzku#en%j#í haluzá!ské vlky je to ji"
neuv%!iteln& sedm& ro$ník této víkendové #tvanice, kterou kdysi
spoluzalo"il charakteristick& Pepa z Újezda. Tehdy s papírkem a
propiskou a pevnou linkou vyzval k sout%"i 8 více $i mén%
sp!átelen&ch t&m'. Dnes má liga 72 t&m'. Je fajn, "e Haluzá!i se stále
dr"í v první osmi$ce a zatím v "ádné sezón% celkov% neskon$ili na
hor#ím ne" $tvrtém míst%. Kdy" se na to dívám z tohoto pohledu, tak
asi je taková ta moje skepse ohledn% ú$asti docela neoprávn%ná.
Nicmén% n%kter& d'le"it& v&sledky v posledních sezónách byly vyd!en&
za hrozn% náro$ného, organiza$n% p!emlouvacího úsilí a pak je#t%
velkou d!inou na h!i#ti s nedostate$n&m st!ídáním. Pro"itek z turnaje
se v t%chto chvílích nedostavoval.

Jen"e letos jsem hned na prvním turnaji za"il p!esn% to, pro$ bychom
na turnaje m%li jezdit. Tak jako za star&ch haluz $as' v prvních
sezónách jsem si u"íval atmosféru sout%"ivou a p!esto pohodovou,
korunovanou stoprocentn% t&mov&m v&konem a nenucen% spole$n%
stráven&m dnem bandy kámo#'. Vyhrávali jsme, prohrávali jsme, !e#ili
jsme taktiku, "rali párky, st!ídali gólmany, pi$ovali, vtipkovali, #li na
spole$nej ob%d, Filda neskute$n% imitoval rozhovor s Robertem
Reichlem po rozhodujícím nájezdu v Naganu, Hu(a m%l ze sobotní
noci kocába jak hajzl, trochu jsme nasrali Dana Koubka, "e jsme si



p!inesli vlastní be$ku piva a nakonec jsme si odvezli solidních 7 bod',
co" je skv%l& v&sledek vzhledem k historicky nejsiln%j#ímu slo"ení
osmi$ky t&m' první ligy. A to jsme si docela smoln% a vlastní vinou
nechali uniknout postup do finále.

Turnaj a tedy i sezónu jsme zahajovali zápasem proti novému t&mu
Fbk Krychle Brno 2001, kter& k nám postoupil z druhé ligy. Poprvé
jsme se s nimi setkali v $ervnu v semifinále ligového poháru, kde nás
vy!adili. Do zápasu jsme nastoupili opatrn%, trochu nás ale povzbudilo,
"e soupe! m%l pouze jednoho hrá$e na st!ídání. M%li jsme dv% skv%lé
#ance, které ale kon$ily ty$kou.
Nakonec se ale Aldovi poda!ilo prost!elit gólmana mezi nohy a zavelet
tak k vít%znému ta"ení. Po chvíli si seb%hl Tom z obrany a" za
soupe!ovu branku, nahrál o"ralému Hu(ovi do úhlu a ten neskute$n%
zav%sil pod víko. 2:0. Dal#í akci uvolnil Alda Hula kásnou nahrávkou
do sprintu, ten tak tak zpracoval a" t%sn% p!ed gólmanem a sta$il
superrychlou kli$kou do bekendu, která spí# p!ipomínala k!e$ a
stonásobn% rychl& záchvat padoucnice, zasunout z úhlu pod podpa"í
gólmana. 3:0. Vypadalo to v&born%, ale soupe! p!esto"e nemohl
po!ádn% st!ídat, tak prost% víc b%hal ne" my a n%kolik st!ídání nás
dr"el kombinacemi v pásmu a tla$il. Nakonec Krychlouni prost!elili
Shadyho po Hu(ov% riskantní rozehrávce a upravili na 3:1.

V druhém spielu jsme dostali na prcku od Pandur!. Góly, co nám dali
byly sice smolné, jeden byl chyba vyjeté obrany, jeden haluz z
megaúhlu od mantinelu st!elou p!es 4 hrá$e a gólmana u ty$ky, a t!etí



nepoveden& v&hoz Shadyho a následné potrestání soupe!em. To by ale
nebyl ten hlavní problém. Tím byla na#e neschopnost si vytvo!it
kloudnou #anci. V záv%ru jsme trochu promíchali sestavu a za$ali
neskute$n% tla$it, ale s vyp%tím sil nakonec jen Hul sní"il na 1:3.

A jdeme na Real. Jo s )klukama vod Ladi my hrajem rádi, ikdy"
v%t#inou dostanem. Tentokrát ale HonzaG nem%l úpln% nejsiln%j#í
formu a tak se nám velice brzy poda!ilo skórovat. Nejprve se trefil
Filda, pak Hul. Zápas pak naprosto ovládl Ki#a, kter& sv'j gól a dv%
á$ka je#t% zavr#il dlouhatánskou st!elou do prázdné brány p!i
záv%re$né power play Realu. Zápas jsme m%li pod kontrolou, m%li jsme
lep#í pohyb a dokázali prom%nit v#e d'le"ité.

Ve skupin% jsme skon$ili druzí, ikdy" stejn% jako my m%li 4 body i
Pandu!i a Real. Na skóre 9:6 jsme byli shodn% s Pandurama a tak
rozhodl v&sledek vzájemného zápasu.
Bohu"el t!etí ve skupin% B byl obávan& celek Fbc DODO Tvo"ihráz,
jeho" tvrdá pov%st ke m% doputovala ji" v záv%ru lo(ské sezony, kdy"
u" bylo jasné, "e postoupí do první ligy. Nicmén%, kdy" jsem tak po
o$ku tu a tam vid%l kousky jejich zápasu v základní skupin%, m%l jsem
spí#e pocit, "e jde o dob!e fyzicky i technicky vybavené hrá$e a jejich
hra mi nep!i#la nijak závadná. Mo"ná to bylo tím $tvrtfinále, ale borci
byli jak smysl' zbavení a to ne tak úpln% tvrdostí zákrok', ale hlavn%
naprosto )magorsky neustále pi$ovali rozhod$ího a zpochyb(ovali 90%
jeho rozhodnutí a na nás jako dosud neznám& t&m byli taky dost
nep!íjemní.
Nepochopil jsem, co maj ti t&pci za problém a rad#i to ani nechci
zji#*ovat. Zápas byl úpln% na pi$u, rozkouskovanej, uhádanej, se
spoustou vylou$ení (u nás jen Hu(a za zdr"ování hry), u nich t!eba
$ervená karta a t!íminutov& tresty a nakonec dostal $ervenou kartu i
t&m jako celek.
No spiel zcela napi$u, a" na to, "e se nám to n%jak poda!ilo vyhrát.

Semifinále se Sivicema jsme zahájili nad o$ekávaní skv%le. Sivice byly
v elitní sestav% a )podávaly dle m% nejlep#í v&kon ze v#ech t&mu ten
den. Do zápasu jsme nastoupili s velk&m respektem, ale p!esto se nám
poda!ilo dostat se do nad%jného vedení 2:0. Bohu"el se v druhém
polo$ase stalo n%co, co nás v#echny dote+ mrzí. Hu(a s Hulem
neprom%nili akci dva na gólmana, pak gólman je#t% vychytal Hul'v
pokus z breaku a hlavn% nám tam padla taková divná te$ st!ely, která
mí!ila ze standardky mimo bránu a pak 3 minuty p!ed koncem Sivice
vyrovnaly. U" jsme trochu mysleli na nájezdy, kdy" si nahozenou
st!elu snad i mimo bránu ne#*astn% srazil Shady do kasy. V
záv%re$ném tlaku jsme m%li #ance, dokonce Hu(a asi dv% sekundy
p!ed koncem dostal zpoza brány nahrávku od Ki#y metr p!ed kasu, ale
bohu"el p!est!elil. Sivice postoupily do finále.



Boj o t!etí místo nelze ani nazvat bojem. Op%t jsme narazili na
Pandury, na kter& jsme nena#li recept ani ráno, kdy" jsme byli je#t%
plní sil, nato" te+ vysílení po p%ti supert%"k&ch ma$ích a s demotivací
z prohraného semi. Pandu!i zápas zvládli perfektn%, da!ilo se jim
prom%(ovat #ance a následn% hrát skv%le takticky, dr"et mí$ a
kombinovat. Prakticky k ni$emu jsme se nedostali a zaslou"en%
prohráli.

Nicmén% 7 bod' a 4. místo je velmi p%kn& v&sledek a jak jsme ji" psal,
ten den jsme si fakt dost u"ili. A vo tom maj prost% turnájky bejt.

! G A P +- + -

Hul 4 1 5 1 8 7

Ki!a 3 2 5 3 8 5

Alda 2 2 4 1 10 9

Filda 2 1 3 -1 4 5

Hu"a 2 1 3 2 7 5

Tom 1 1 2 -3 6 9

Bobe! 0 1 1 -1 7 8

#mí$ák 0 1 1 2 6 4
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