Florbalová Jaroměř přepsala české dějiny florbalu – z Toronta
dovezla historické stříbro !!!
Po několika evropských florbalových úspěších, kdy se tým TJ Sokol Jaroměř pyšní zejména
2x2.místem z turnajů v Holandsku a jedním triumfem z Maďarska, čekala letos na 12 vyvolených
opravdová výzva, kdy se díky nesmírné podpoře Města Jaroměř vydali do míst z českého pohledu
neprobádaných, do kanadského Toronta na největší severoamerický florbalový turnaj Canada Cup,
který se letos konal již pošesté a to ve dnech 15.-17.5.2009.
Ještě nikdy na něm nestartoval žádný český tým a tak skupinka 10-ti hráčů a 2 brankářů ani netušila,
do čeho jde.
Po dlouhém, 12-ti hodinovém letu, navíc s časovým posunem -6 hodin neměl tým prakticky žádný čas
na aklimatizaci, neboť do dějiště turnaje dorazil ve čtvrtek odpoledne a již v pátek ho čekal v prvním
zápase domácí celek z Toronta, navíc v nejčestnějším, zahajovacím utkání celého turnaje kategorie
Elite.
Také proto bylo na hráčích v tomto utkání poznat, že nejsou zcela ve své kůži a po tuhém boji, kdy jim
hned v úvodu domácí utekli o 2 branky, dokázali utkání dovést do remízového konce 4:4.
Remízy vůbec sehrály podstatnou roli v naší, „jaroměřské“ skupině, neboť k dalšímu utkání Jaroměř
nastoupila v sobotu ráno proti prvoligovému finskému týmu M-Team z Helsinek, který byl v utkání
zcela jasným favoritem. Sokol však soupeře jednoznačně zaskočil ( pomohla tomu týmová porada
v místním sport baru večer před utkáním, kde se rozebíraly příčiny remízy s Torontem ) a po celé
utkání s ním držel krok nejen herně, ale i co se skóre týče a dokonce byl blízko k vítězství, jenže pod
tlakem soupeře nakonec inkasoval a připsal si tak druhou remízu 3:3. Bod z utkání však byl doceněn
posléze a to v posledním utkání ve skupině s celkem z nejprestižnějších z pohledu měst, New Yorkem.
Tento tým, posílený řadou švédských emigrantů také pomýšlel na postup ze skupiny a tak to byla
bitva se vším všudy. Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný a zhruba v jeho polovině se tým z USA
dostal do vedení. Od této doby se Sokolové marně snažili dobýt soupeřovu branku a s postupem to
vypadalo bledě. Naštěstí však stálo štěstí na straně Čechů a po krásné kombinační akci se podařilo
týmu Jaroměře vyrovnat. Konečný výsledek zněl 1:1, 3.remíza ve skupině a postup ze 2.místa, kdy
nakonec i američanům remíza stačila k postupu jako nejlepšímu ze třetích míst.
Po náročné skupině se čekalo na čtvrtfinálového soupeře a nakonec se jím stal kanadský Hamilton,
který byl v hodnoceném pořadí po základních skupinách 4., Jaroměř 5.
V sobotu večer se tak v hotelovém bazénu, vířivce a stejném sport baru opět kuly plány vedoucí
k turnajovému úspěchu. Bylo zároveň nutné šetřit síly, neboť v případě postupu do finále měl tým
Sokola před sebou ještě 3 zápasy a finále dokonce hraném na 3x20 minut.
A přišla neděle, den pravdy, čtvrtfinále, hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Ukázalo se, že
Hamilton byl neschůdnější ze soupeřů, kterého Jaroměř mohla dostat. Hned od 1.minuty dokazovala
soupeři, že nepřiletěla 7.000 km proto, aby se rozloučila neúspěchem. Celý zápas je prakticky
k ničemu nepustila a navíc přidala 3 branky, takže poprvé na turnaji vyhrála, 3:0 a postoupila do
semifinále.
V něm již nebylo možné si soupeře vybírat a finský celek z Turku, FC Lemmings, rozhodně po loňském
stříbru nehodlal jít s umístěním dolů. Jenže – to, co předvedla Jaroměř na začátku zápasu, to byl
doslova uragán, po 30s vedla a i dále drtila zaskočeného soupeře. Rozdíl ve skóre narostl až na 4:0 a
vypadalo to, že je po zápase. Finové však ukázali, proč jsou na tomto turnaji tolik úspěšní. Zavřeli

Sokol na jeho půlce a výsledkem bylo snížení až na 4:3, naštěstí se Sokolu podařilo v power-play
náskok zvýšit na 5:3 a ani branka soupeře 20s před koncem na 5:4 už nic nezměnila na faktu, že se
tým z malého městečka ve východních Čechách počtvrté z pěti účastí na mezinárodních turnajích
dostal do FINÁLEEEE !!! A zcela po právu.
Proti němu se do něj postavil tým z USA, z Los Angeles, IBK X-Stream, ve kterém hráli zásadní roli 2
špičkoví švédští poloprofesionálové, člen širšího kádru reprezentace Benjamin Nede a extraligový
hráč Daniel Dalbjerg. Ti také nakonec finále rozhodli.
Byla to velká bitva, kterou celou ze záznamu vysílala kanadská Rogers TV a označila jej za dosud
nejpodařenější finálové utkání v historii turnaje.
Až do stavu 2:3 pro X-Stream ani jeden z týmů neodskočil na více než 1 branku, Jaroměř se snažila
vyvarovávat vyloučením, neboť ty byly díky dvěma Švédům opravdu smrtící.
Pak se však jeden z nich zranil a Jaroměř se nastartovala k obratu. Dovedla jej až do vedení 5:3 a
tento stav držela ještě 12 minut před koncem celého utkání. To zvedlo z lavičky i zraněného Dalbjerga
a mužstvo z Los Angeles pokropil živou vodou. Za chvíli tak bylo bohužel vyrovnáno a rozhodující
moment si nechala největší hvězda turnaje, Benjamin Nede, na poslední minuty zápasu. Střelou
z dálky přes klubko těl vsítil vítěznou branku na 6:5 a přes enormní snahu Jaroměře, podpořenou
přesilovkou a hře 6 na 4, se již skóre nezměnilo.
Je dobojováno, Češi slaví vynikající 2.místo, které díky kvalitě soupeřů a vzdálenosti řadí jako největší
klubový úspěch historie. Jako ocenění kvality pak bylo vyhlášení Tomáše Martínka nejlepším
brankářem turnaje a obrovský potlesk všech diváků nejen v hale, ale i soupeřů na závěrečném
galavečeru v jedné z místních restaurací.
Canada Cup tak bezpochyby ukázal, že turnajový systém Jaroměři svědčí, že potřebuje svojí dávku
adrenalinu, kéž by se tyto výsledky promítly i do nové sezóny 2009/2010, když již bude Sokol hrát
domácí zápasy poprvé v historii ve své domácí hale, bylo by skvělé oslavit návrat z azylů postupem do
2.ligy, kam herně rozhodně patří.
Jsou firmy a organizace, bez kterých by tohoto úspěchu Sokol nikdy nedocílil a proto i jim patří podíl
na tomto skvělém úspěchu. Je to hlavně Město Jaroměř a všichni jeho představitelé, kteří přes
proklamovanou finanční krizi, ukázali, že mají pro sport pochopení a celý projekt velmi významně
podpořili. Všichni hráči se tak k připojují k poděkování a věří, že je výsledkově nezklamali a dali jim
tak do rukou pádný argument pro podporu podobných akcí i v budoucnu. Tentýž dík patří také
sportovnímu oddílu TJ Sokol Jaroměř, který aktivity florbalistů podporuje dlouhodobě a i tentokrát
přiložil silnou „ruku“ k dílu.
Poděkovat také chceme partnerům, kteří také podstatnou měrou přispěly k realizaci akce. Patří mezi
ně Agro Jasenná, Auto Jan, Uniqua a v neposlední řadě již zmíněné Město Jaroměř a mateřská
organizace TJ Sokol Jaroměř.
My, hráči florbalového týmu TJ Sokol Jaroměř, pevně věříme, že i příští rok podnikneme florbalovou
cestu Evropou či zámořím a opět Vás budeme moci informovat o podobném úspěchu, kterého jsme
dosáhli v Torontu. A těšíme se na to, že i v roce 2010 nám všichni partneři zůstanou po boku a naši
snahu podpoří svými prostředky, neboť tým složený z řady studentů jejich partnerství potřebuje.

Za hráče Milan Marinč, kapitán „kanadského“ týmu.

