
V neděli 13. 3. 2016 se naši mladší žáci zúčastnili turnaje na sportovní hale Roosveltova 

v Olomouci, pořádaného lutínským celkem. První zápas byl právě mezi námi a Lutínem. Na turnaj 

jsme dorazili v hojném počtu, když přišlo dvanáct našich mladších žáků s podporou pěti chlapců 

věkové kategorie elév (ročník 2005 a 2006). Po vydatné rozcvičce jsme se 

těšili na aktivní hru, bohužel naši hráči na palubovku naskočili jako parta 

Růženek bodnutých trnem. Po úvodní polovině tedy na tabuli svítilo 

hrozivé skóre 0:6. Jediný, komu patří po této části pochvala, byli právě 

elévové, kteří, ač své protihráče nepředčili výškou, ukázali lví bojovnost. 

V druhé polovině si z nich vzal vzor i zbytek kluků a nejen, že neinkasovali, 

ale dokonce snížili náskok soupeře. Gól Jiřího Vodičky už ale nic neřešil a 

na porážku 1:6 neměl vliv.  

Do druhého utkání proti Hranicím nastoupil úplně jiný tým, a i 

když po první části prohrával 1:2, svou aktivní hrou zvítězil nakonec 7:4. 

Za tímto výsledkem se skrývá kolektivní práce celého celku. Kdyby se ale 

měly, stejně jako v severoamerické NHL, volit hvězdy zápasu, jistě by toto 

ocenění získal Antotní Mikláš. Tento elév na svém druhém turnaji za 

mladší žáky vstřelil hattrick, dva góly ze hry a třetí při trestném střílení. Za 

tento výkon mu náleží patřičný vděk a podíl na našem vítězství. 

V přdposledním zápase jsme narazili na FBS Rangers Olomouc . 

Zápas, který jsme vyhrávali ještě 2 minuty před koncem 3:1, skončil 

nakonec remízou 3:3 a to ještě můžeme děkovat našemu gólmanovi u řad 

elévů Pavlovi Kardašovi, který zabránil mnoha “Tutovkám“ soupeře. Bohužel jsme se nechali ukolébat 

náskokem a dali tak druhému týmu možnost srovnat, jak se taky stalo. 

Tyto výsledky naznačovaly, že si to v posledním zápase se Šternberkem rozdáme o druhé 

místo. Jenže bez branek 

se zvítězit nedá, a tak 

výsledek 0:3 nakonec 

určil, že obsadíme 

příčku třetí. Tímto bych 

chtěl také poděkovat 

jménem celého klubu 

FBC Droždín rodičům a 

rodinným příslušníkům, 

kteří se přišli na naše 

kluky podívat. 

Doufáme, že se 

setkáme i na dalších 

turnajích.  
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