Vimperský turnaj se stal kořistí domácích fotbalistů
V sobotu 25.06. uspořádal fotbalový oddíl TJ Šumavan Vimperk turnaj pro hráče minipřípravek
ročníku 2004 a 2005 s názvem „O pohár Šumavanu Vimperk. Šlo o dva souběžně probíhající turnaje,
kdy fotbalové hřiště bylo rozděleno na čtyři hřiště, dvě pro ročník 2004 a dvě pro ročník 2005 Celkem
se tohoto turnaje zúčastnilo celkem 14 týmů, sedm v ročníku 2004 a sedm v ročníku 2005.
Turnaje pro ročník 2004 se kromě domácího týmu FC Lvíčata Vimperk zúčastnila mužstva SK
Dynamo České Budějovice, SKP České Budějovice, Lokomotiva České Budějovice, FC Písek, FK
Rašelina Soběslav, SK Klatovy.
Turnaje pro ročník 2005 se zúčastnila dvě mužstva domácího Šumavanu Vimperk, dále týmy CU
Bohemians Praha 1905, SK Benešov, SK Úvaly, SK Klatovy a FK Rašelina Soběslav. Turnaj se hrál
systémem každý s každým 1x20 minut.
Ročník 2004
Prvním soupeřem domácích Lvíčat se v turnaji stal velmi známý tým Soběslavi, kterému měla
Lvíčata co vracet. Také Lvíčata ročníku 2004 chtěla konečně dokázat i na domácím hřišti, že jsou velmi
pracovitá a dokáží jít za svým cílem. A na jejich hře to bylo znát. Hráli aktivně, nenechali svého
soupeře vydechnout a díky této své hře dokázali tým Soběslavi jednoznačně přehrát a vyhrát 5:2.
Dalším soupeřem se stal tým SKP České Budějovice, který nedokázal rozjeté Lvíčata zastavit a
s domácím týmem prohrál 2:0. Třetím soupeřem domácího týmu se stal zcela neznámý tým SK
Klatovy. V tomto zápase šlo vlastně o konfrontaci Jihočeského mládežnického fotbalu se
Západočeským a ten Jihočeský vyšel z tohoto souboje lépe, když Lvíčata vyhrála 5:0. Dalším
soupeřem se stal tým Lokomotivy České Budějovice. Tento tým v minulosti velmi potrápil Lvíčata na
jejich domácím zimním halovém turnaji a proto jim měla Lvíčata co vracet. A odveta se jim povedla
náramně, když Lokomotivy přejela jednoznačným rozdílem 6:2 a připsala si další tři body do tabulky a
pokračovala turnajem bez ztráty květinky. Předposledním soupeřem domácích Lvíčat byl nalosován
tým z Písku. Se staršími hráči Písku vždy Lvíčata hrála vyrovnané zápasy a proto i tady se čekal velmi
vyrovnaný duel. A předpoklad byl správný, nebylo zde jednoznačného pána hřiště, ale i přesto se
domácímu týmu podařilo i nad tímto soupeřem zvítězit a to v poměru 2:0. Posledním soupeřem na
turnaji se stal pro domácí tým SK Dynamo České Budějovice. Jednalo se o souboj dvou týmů, kteří
zatím na turnaji neokusily porážku, kdy Dynamo kromě jedné remízy také všechny zápasy dotáhlo do
vítězného konce. Proto šlo v zápase o vše, oba týmy chtěli tento turnaj vyhrát. Blíže i přesto měla
k vítězství Lvíčata, neboť jim stačil z tohoto zápasu pouze bod. Dynamo však v tomto zápase
dokázalo, že mají velmi kvalitní tým a domácí Lvíčata měla v tomto zápase veliké štěstí a také velkou
oporu ve svém brankaři Danu Malému, který soupeře několikrát fantasticky vychytal. I díky tomu
dotáhla Lvíčata zápas do bezbrankové remizy a mohla tak slavit své velké vítězství na turnaji.
POŘADÍ:
1 ŠUMAVAN VIMPERK
2 SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
3 FC PÍSEK
4 FK RAŠELINA SOBĚSLAV
5 SKP ČESKÉ BUDĚJOVICE
6 SK KLATOVY
7 LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE: Jan VAVŘÍK – FC LVÍČATA VIMPERK
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE : Filip PETRÁSEK – FK RAŠELINA SOBĚSLAV
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ TURNAJE: Tomáš MROSKO – SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE

Ročník 2005
V turnaji ročníků 2005 bylo z pohledu domácích fanoušků, ale i trenérů velké očekávání. Domácí
fotbalisté se zatím ve své krátké kariéře zúčastnili 6-ti turnajů, kdy z toho 5 turnajů vyhráli a jednou
byli třetí, když hráli s hráči o rok staršími, ale i přesto se prosadili.
Pro tento turnaj trenérská dvojice Uhlík x Sedláček sestavila dva týmy, aby umožnila si zahrát i
hráčům, kteří se nevyšli do nominace na předchozí turnaje. A všichni se oběma trenérům odměnili
svým přístupem a předvedenou hrou. Přestože mohlo vypadat, že tým označený jako Šumavan
Vimperk „B“ mohou být outsideři, kluci dokázali, že je fotbal baví a začínají chápat jeho smysl a
podstatu. Hned v úvodním zápase zvítězili nad Soběslaví 4:2 a dokázali, že se s nimi musí počítat. Ve
druhém zápase sice nestačili na velmi kvalitní „Bohemku“, ale jejich chvíle ještě měla přijít. Ve třetím
zápase se vimperské „B“ utkalo se svými kamarády z „A“ týmu a i přestože prohráli 1:9 dokázali, že se
umí o balón poprat. Pak to přišlo. Čtvrtým soupeřem byl nalosován tým SK Benešov, který kluci svým
výkonem úplně přejeli a vyhráli zaslouženě 3:0. Předposledním soupeřem na turnaji bylo pro
vimperské „B“ tým z Úval, který prokázal své kvality a vimperské porazil 4:2, ale v zápase to neměl
tento tým z domácím týmem vůbec jednoduché a nebylo vůbec jasné, jestli dokáží vimperské kluky
porazit. V posledním zápase se druhý vimperský tým utkal s týmem z Klatov, kdy vimperští byli
jednoznačně lepší, ale již sil bylo málo a stačilo to jen na remizu 1:1. Ale i díky těmto skvělým
výsledkům se umístil tým vedený jako Šumavan Vimperk „B“ na krásném 4. místě.
Tým vedený jako Šumavan Vimperk „A“ opět na turnaji ukázal, že se jedná o tým, který ví, co chce
a za čím má jít. V prvním zápase doslova smetl tým ze Soběslavi, kterému nedovolil ani vstřelit čestný
gól a vyhrál jednoznačně 10:0. Ve druhém zápase porazili své kamarády z týmu Šumavan Vimperk „B“
9:1 a jako třetí tým odnesl velmi útočnou hru vimperských tým z Klatov, který inkasoval dohromady
12 branek a nedokázal domácímu týmu vsítit ani branku. Ve čtvrtém zápase se čekal litý boj, neboť
proti domácím nastoupil tým Bohemians Praha 1905. A hned od začátku se tento tým snažil domácí
hráče zaskočit aktivní hrou a téměř se mu to podařilo, neboť „Bohemka“ šla ve druhé minutě do
vedení, což bylo pro domácí fotbalisty nová zkušenost, neboť zatím ještě nikdy v zápase neprohrávali.
A právě i v této době dokázali, že jsou to silné povahy, které hned tak něco nezlomí a svojí
předvedenou hrou nenechali nikoho na pochybách, že tento zápas chtějí také dovést do vítězného
konce. Nakonec zápas skončil výhrou domácích 6:2. V pátém zápase se domácí tým utkal s týmem
z Benešova, který se sice snažil rozjetý vimperský „expres“ zastavit, ale to se mu opravdu nepodařilo
a ze hřiště odešel s porážkou 2:6. V posledním zápase proti týmu SK Úvaly již bylo jasné, že vimperský
„A“ tým turnaj dovede do vítězného konce, ale i přesto chtěli hráči i poslední zápas vyhrát. To co
předváděli na hřišti muselo potěšit každé oko fotbalového fanouška, který viděl, že i takto malé děti
dokáží hrát jako jeden tým, kombinačně, kdy jedna krásná akce střídala druhou. Domácí tým nakonec
vyhrál i poslední zápas v poměru 7:1 a mohl se radovat společně s trenéry, diváky, fanoušky i hráči
druhého týmu z vítězství.
POŘADÍ:
1 ŠUMAVAN VIMPERK „A“
2 SK ÚVALY
3 CU BOHEMIANS PRAHA 1905
4 ŠUMAVAN VIMPERK „B“
5 SK BENEŠOV
6 FK RAŠELINA SOBĚSLAV
7 SK KLATOVY
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE: Jan PALETÁŘ – ŠUMAVAN VIMPERK „A“
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE: Petr BENDA – ŠUMAVAN VIMPERK „A“
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ TURNAJE: František SOJKA – CU BOHEMIANS PRAHA 1905

