
Tradiční turnaj pro FBC Olivi a Tým Dokonalých 

Poslední předvánoční pátek se v tělocvičně naší školy uskutečnil již 12. ročník tradičního Vánočního florbalového turnaje, který uspořádali učitelé 

pro své žáky. Turnaje se zúčastnilo více než 70 kluků a holek ze všech tříd 2. stupně. 

CHLAPCI 

Kluci hráli v pětičlenné skupině systémem každý s každým a hned úvodní zápas přinesl velmi pohledný a napínavý zápas. V něm se utkali nejstarší 

chlapci z FBC Olivi (IX. třída) s nováčky turnaje Deštníky (VI. B.). Šesťáci se svého soupeře, který byl hlavním favoritem, vůbec nezalekli a dlouho ho trápili 

velmi pěknou kombinační hrou. Výsledek 1:1 se změnil až několik sekund před koncem zápasu ve prospěch FBC Olivi. Dalším zápasem v chlapecké části 

turnaje byl souboj týmů Hlachov (VIII. třída) s Blue Daisies (VII. třída). Hráči Blue Daisies byli spolufavority turnaje a své ambice potvrdili, když soupeře 

hladce přehráli poměrem 5:2. Posledním týmem, který se představil, byli Snajpři (VI. A). Snajpři však v úvodním zápase narazili na střelecky disponované 

FBC Olivi. Sami se prosadit nedokázali a do tabulky si zapsali první porážku 0:6. Poté si Deštníci lehce poradili s týmem Hlachov 6:1. V dalším průběhu 

turnaje pak nejprve přehráli Blue Daisies Snajpry poměrem 4:2 a FBC Olivi Hlachov 4:0. Pomalu se odkrývala hádanka, kdo bude letos bojovat o první tři 

místa. Narazily na sebe totiž týmy dosud neporažených Blue Daisies a výborně hrajících Deštníků. Sedmáci měli nejdříve výraznou převahu, ale soupeř 

v závěru mocně dotahoval a nakonec z toho bylo drama. Výsledek 3:2 pro Blue Daisies znamenal šanci na první místo. Naopak Deštníci už věděli, že budou 

nejlépe třetí. Ve svém posledním zápase se pak představili osmáci proti Snajprům. Tento zápas vyhráli 3:1 a zaznamenali alespoň dílčí úspěch. Hned po nich 

nastoupili na palubovku tělocvičny kluci z FBC Olivi a Blue Daisies. Tedy dva neporažené týmy. Šlo o hodně. Vítěz zápasu měl jistotu, že vyhraje i celý 

turnaj. Na zápase to bylo znát a někteří hráči jen těžko krotili své emoce. Rozhodčí musel deváťáky poslat do tří, proti sedmákům byl zase nařízen nájezd. 

Výsledek 5:1 pro FBC Olivi byl ale jednoznačný. V posledním zápase turnaje si pak Deštníci poradili se stejně starými Snajpry. Po krásných akcích a gólech je 

porazili 7:0. 

V turnaji se střelecky nejvíce dařilo Matouši Sýkorovi z týmu FBC Olivi. Skóre soupeřů zatížil deseti brankami. Během celého turnaje předváděl 

skvělé výkony a zákroky v brance Deštníků Robert Čajkovič a byl tak vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Jeho spoluhráč z týmu Matěj Švarc si odnesl 

cenu pro nejlepšího hráče. 

Celkové výsledky chlapecké části turnaje najdete v tabulce na konci článku. 

 

 

 

 



DÍVKY 

Vzhledem k malému počtu děvčat v šestých třídách se nejmladší hráčky spojily do jednoho týmu. Proto v dívčí části turnaje mezi sebou hrály čtyři 

týmy. Nejmladší holky měly těžkou roli, ale vše braly sportovně a navíc měly nejhezčí dresy, které si samy vytvořily. Bílá trička s avokádem a svým jménem. 

Prvním zápasem dívčího turnaje byl souboj Angels (VII. třída) s Týmem Dokonalých (VIII. třída). Tým Dokonalých vedený nejlepší střelkyní turnaje 

Kristýnou Pfauserovou obhajoval loňské prvenství a bylo to znát. Tým Dokonalých nedal sedmačkám nejmenší šanci a hned na úvod ukázal, že i letos bude 

favoritem. Zápas skončil vysokou prohrou Angels 0:7. Poté se na palubovce představila děvčata ze šestek proti nejstarším z devítky. Avokáda (VI. třídy) 

velmi dobře bránila, přesto Prasiská (IX. třída) dokázaly vstřelit tři branky a zvítězit 3:0. Proti Avokádům se podařilo dvakrát prosadit i Angels v dalším 

zápase a vyhrát 2:0. Pohledný zápas v dívčím podání předvedly týmy Prasiská a Tým Dokonalých. Nakonec se oba rozešly smírným výsledkem 1:1. Tým 

Dokonalých pak ještě v posledním zápase dokázal přehrát Avokáda 5:0 a tak záleželo pouze na deváťačkách, zda vyhrají a kolik branek ony vstřelí ve svém 

posledním představení do sítě Angels. Prasiská se ale nedokázaly střelecky moc prosadit a vítězství 3:0 tak stačilo „pouze“ na druhé místo za suverénním a 

střelecky velmi dobře disponovaným Týmem Dokonalých. 

Kristýně Pfauserové (Tým Dokonalých) přineslo devět střeleckých zásahů ocenění pro nejlepší střelkyni turnaje. Hráčkou turnaje byla zvolena 

Nikola Nečasová (Prasiská) a brankářkou Adéla Petrášková (Avokáda). 

Celkové výsledky dívčí části turnaje najdete v tabulce na konci článku a něco málo momentek z turnaje potom ve fotogalerii. 

-maf- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINA D(ívky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční turnaj 
ve florbalu 2017 Prasiská 

TÝM 
DOKONALÝCH Angels Avokáda Skóre Body Pořadí 

Prasiská 
 1:1 3:0 3:0 7:1 5 2. 

TÝM 
DOKONALÝCH 1:1  7:0 5:0 13:1 5 1. 

Angels 0:3 0:7  2:0 2:10 2 3. 

Avokáda 0:3 0:5 0:2  0:10 0 4. 



SKUPINA CH(lapci) 

Vánoční turnaj 
ve florbalu 2017 

FBC 
OLIVI 

HLACHOV 
Blue 

Daisies 
Snajpři Deštníci Skóre Body Pořadí 

FBC OLIVI 
 4:0 5:1 6:0 2:1 17:2 8 1. 

HLACHOV 0:4  2:5 3:1 1:6 6:16 2 4. 

Blue Daisies 1:5 5:2  4:2 3:2 13:11 6 2. 

Snajpři 0:6 1:3 2:4  0:7 3:20 0 5. 

Deštníci 1:2 6:1 2:3 7:0  
16:6 4 3. 


