Štěpán cup – florbalový turnaj
Na druhý svátek vánoční se již tradičně uskutečnil florbalový turnaj v Dolním Újezdě,
kam se každoročně sjíždějí vynikající hráči z širokého okolí. Turnaj se těší poměrně velké
oblibě, což dokládá i celkový počet zúčastněných mužstev, kterých se letos přihlásilo
dokonce čtrnáct. Poprvé se tohoto turnaje zúčastnili i naši hráči a v nabité konkurenci si
vedli více než dobře.
Naši obec reprezentovali: Tomáš Krumpl (brankář), Jiří Coufal (obrana), Zdeněk
Krumpl (obrana), Jakub Dobrovolný (obrana), Martin Pazdera (obrana), Aleš Pazdera
(útok), Vojtěch Pazdera (útok), Jiří Puchýř (útok), Vojtěch Krumpl (útok).
K prvnímu utkání jsme nastoupili proti mužstvu JEDI KNIGHTS, které bylo složeno
z hráčů hrajících pravidelně Divizi „C“ za Rtyni v Podkrkonoší. Zápas byl poměrně
opatrný, bylo znát, že se jedná o první utkání obou mužstev na turnaji, a tak byl
výsledek 0:0. Za zmínku stojí zákrok Tomáše Krumpla proti Janu Skalickému (jeden
z nejlepších střelců Divize „C“, několikanásobný nejlepší střelec Pardubické ligy
v minulých letech), když mu v závěru zneškodnil jeho příležitost reflexivním zákrokem
pravou nohou.
K druhému utkání jsme nastoupili proti mužstvu nesoucímu název ŠATNA ŽENY –
výběr hráčů Litomyšle (Divize „C“) a Svitav (1. liga). Úvod střetnutí nám vyšel více než
dobře a po několika odehraných minutách jsme vedli 3:0, když branky postupně vstřelili
Vojta Krumpl, Aleš Pazdera a Martin Pazdera. Soupeři už se podařilo pouze korigovat
jednou brankou v závěru a my si tak připsali velice cenné vítězství.
V třetím klání nás čekali nevyzpytatelní SRŠÁNI (hráči Skutče). Vzhledem
k dosavadním výsledkům na turnaji jsme do zápasu vstupovali jako favorité, ale
houževnatý soupeř srdnatě odolával. Jeho odpor zlomil až několik okamžiků před koncem
Aleš Pazdera, 1:0.
To, že budeme mít po těchto odehraných zápasech sedm bodů, asi čekal málokdo,
ale naše hra byla poměrně kvalitní a navíc ještě efektivní . Dalším soupeřem nám bylo
družstvo AQUAFIELD „B“ (opět hráči Litomyšle – Divize „C“). Soupeř hrál velmi často za
hranicí pravidel, což mu dali najevo i přítomní diváci svým pískotem. Hra soupeře nás
ovšem zaskočila natolik, že jsme po bolavém výkonu prohráli 0:2.
V našem předposledním skupinovém zápase jsme narazili na ROSNICKÉ SLÍVY
(hráči FBC Všestary – Pardubická liga). Jedno z našich nejpovedenějších utkání na celém
turnaji. Soupeř byl po celé klání jednoznačně lepší, navíc měl ve svém středu hráče jako
je např. František Lahučký (jeden z nejproduktivnějších hráčů pardubické ligy
v posledních sezónách). Rosnické Slívy nás přehrávali po celou hrací dobu, ovšem nám se
podařil jeden rychlý kontr, na jehož konci byl opět Aleš Pazdera, a my tak mohli oslavit
vítězství, které nám zaručovalo jistotu postupu. U vítězné branky musíme vyzdvihnout
Kubu Dobrovolného, ten totiž u mantinelu přehrál tři soupeřovi hráče a připravil Alešovi
snadnou střeleckou pozici. Utkání ozdobil dalším čistým kontem Tomáš Krumpl, který si
vysloužil slova chvály a uznání od diváků i od našeho soupeře.
Jelikož byla naše skupina velice vyrovnaná, museli jsme v posledním zápase
porazit YOUNG BOYS, abychom se vyhnuli těžkým soupeřům pro čtvrtfinále. Zápas začal
lépe soupeř, když se prosadil přesnou střelou od mantinelu. Nám se podařilo vyrovnat
přibližně v polovině hrací doby, když Martin Pazdera šikovně tečoval střelu Kuby
Dobrovolného za záda bezmocného brankáře. Vývoj střetnutí napovídal k remízovému
konci, ten však odmítla dvojice Vojta Pazdera a Jirka Puchýř. První jmenovaný utekl
soupeřově obraně a krásnou přihrávkou vyzval ke skórování právě Jirku Puchýře, který
poslal míček přesně pod horní tyč. Výhra 2:1 a konečné druhé místo ve skupině!! Našim
srdečným a bojovným pojetím hry, kdy každý bojoval za druhého, jsme si získali
sympatie fanoušků i pořadatelů, kteří nám upřímně přáli dosažení nejvyšších příček, což
bylo samozřejmě velmi příjemné .
Ve čtvrtfinále jsme narazili na mužstvo BLACK SNIPERS (loňský finalista,
v letošním turnaji doposud neporažený tým). Opět nám vyšel úvod zápasu, protože se
gólově prosadil Martin Pazdera a hned vzápětí navyšoval výsledek Jirka Coufal. Black

Snipers se pokoušeli o vyrovnání, ale vždy naráželi na výborně chytajícího Tomáše
Krumpla. V závěru se soupeř pokusil o hru bez brankáře, ale třetí gól jim přidal do
prázdné branky Aleš Pazdera.
Po opadnutí postupových oslav nás poměrně zmrazilo jméno našeho semifinalisty
– PRDELKY NA PÁREK (mužstvo, na jehož soupisce byly hráči i z extraligových Pardubic).
Od úvodního hvizdu to byl jeden velký kolotoč, na kterém nás soupeř ochotně vozil.
Rychlostí ani technikou jsme se soupeři nedokázali bohužel vyrovnat, ovšem naší
bojovností jsme tyto atributy poměrně zdařile eliminovali. Při prvních myšlenkách na
uhájení bezbrankového stavu nám soupeř zasadil jediný úder, který nás odsoudil k utkání
o třetí místo. Za předvedený výkon jsme však sklidili z publika upřímný potlesk.
Zápas o třetí místo nás svedl opět proti neoblíbenému mužstvu „AQUAFIELD B“,
s kterým jsme si připsali jedinou porážku ve skupině. Hráčům Litomyšle se podařilo
přibližně v polovině utkání vstřelit vedoucí branku a nám se bohužel dlouho nedařilo
vyrovnat. V poslední minutě se ovšem prosadil Vojta Pazdera, když byl po sérii střel
důrazný na hranici brankoviště a střelou k tyči poslal zápas k samostatným nájezdům.
V těch se bohužel štěstí přiklonilo na stranu soupeře, který mohl slavit obhajobu svého
loňského třetího místa.
My navzdory nepopulárnímu čtvrtému místu slavili také, protože jsme odehráli
úžasný turnaj, na kterém jsme dokázali porazit hráče, kteří pravidelně hrají v nejvyšších
soutěžích a to je velmi cenný skalp.
Tomáš Krumpl byl navíc za svoje vynikající výkony vyhlášen nejlepším brankářem
celého turnaje!!! - GRATULUJEME
V závěru bych rád poděkoval zastupitelstvu obce, které naše mužstvo podpořilo
zaplacením startovného. Děkujeme.

