
Ve florbalu zvítězili Suiii a Slepice 
 

 Po dvouleté odmlce způsobené covidovými opatřeními patřil poslední školní den kalendářního 

roku 2022 opět florbalu. Naši tělocvičnu dvaadvacátého prosince zaplnily desítky florbalistů a florbalistek 

druhého stupně. Někdo si chtěl odnést vítězství, někdo si chtěl jen zahrát a někdo byl rád, že se nemusí 

už učit. Turnaj se hrál ve dvou skupinách – chlapci a dívky – systémem každý s každým, ve kterých se 

následně rozhodlo o konečném pořadí. A jak to dopadlo? 
 

Skupina CH(lapci) 

 V prvním zápase turnaje se mezi sebou utkali chlapci z IX. (Sui) a VIII. (Honzíkovo kamarádi) třídy. 

Poklidný zápas skončil jasným a pohodovým vítězstvím Sui 4:1. V dalším zápase pak poměřili síly Mexické 

hubičky (VII. třídy) a Floorbal Boys (VI. třídy), ve kterém se i tentokrát radovali starší v poměru 3:1. 

Třaskavější průběh utkání přinesl zápas mezi Sui a Mexickými hubičkami. Hubičky šly do vedení, 

ale zbytečně zbrklou hrou a chybami o něj přišlo. V závěru padly 3:4 a Sui tak urvalo druhou, ale velmi 

důležitou výhru. Zápas mezi týmy Honzíkovo kamarádi a Floorball Boys přinesl kvalitní zákroky brankáře 

Antonína Rožbouda, které přispěly k vítězství chlapců ze VI. tříd 3:1. 

Do poslední série zápasů tak Sui vstupovalo se 6 body, Mexické hubičky a Floorball Boys shodně 

se třemi a Honzíkovo kamarádi s nulou. Jako první v poslední sérii proti sobě nastoupili deváťáci a 

šesťáci. Zápas byl dlouho bez branek a oba brankáři, A. Rožboud i Adam Kubálek, přiváděli střelce 

k šílenství. Ve vyrovnaném utkání se nakonec překlopilo štěstí na stranu Sui, kteří udolali Floorbal Boys 

2:0. Bylo tak jasné, že o prvenství v turnaji již nepřijdou. Otázkou však zůstávalo, jak dopadne turnaj pro 

Floorball Boys. Aby skončili druzí, potřebovali prohru Mexických hubiček v posledním zápase proti 

Honzíkovo kamarádům. To se však nenaplnilo. Oslabený a po dvou předchozích porážkách už rezignovaný 

tým chlapců z VIII. třídy prohrál s Mexickými hubičkami jasně 0:5. 

Z vítězství v turnaji se tak radovali Sui, druhé skončily Mexické hubičky, třetí Floorball Boys a 

čtvrtí Honzíkovo kamarádi. 
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Skupina D(ívky) 

 Také v této skupině se mezi sebou utkaly čtyři týmy. Jak už se stalo tradicí v prvním zápase děvčat 

proti sobě nastupují deváťačky (Marek) a šesťačky (Holky ze šestky). Marek vybojoval vcelku jasnou výhru 

4:0. Ve druhém zápase se střetly Slepice (VII. B) a Tygřice (VII. A). Kdo čekal, že šelmy budou mít navíc, 

byl zklamán. „Drůbež“ totiž zvítězila 2:0. 

 Další sada zápasů velmi významně zamíchala s tabulkou. Holky ze šestky si totiž vyšláply na 

Slepice ze VII. B a zvítězily 2:0! Velmi pěkné zákroky předváděla brankářka Alena Škopková a přes 

spoustu šancí se žádná ze soupeřek proti ní nedokázala prosadit. I ve druhém zápase této sady došlo 

k překvapení. Marek totiž prohrál s Tygřicemi 1:2 a opět za to mohly střelkyně, respektive brankářka 

Adéla Bartušková. Před poslední sadou zápasů tak měly všechny čtyři týmy 3 body. 

 Do poslední série zápasů šly všechny týmy s vidinou vítězství v turnaji. Bylo jasné, že kdo vyhraje, 

bude nejhůře druhý. Nejdříve se utkaly Slepice (VII. B) a Marek (IX.). Opatrný a vyrovnaný zápas byl 

dlouho bez branek. Mírnější převahu měly Slepice, ale jejich střelkyně se nedokázaly proti dobře chytající 

Denise Toncarové prosadit. Nakonec se to přece jen podařilo a Slepice tak braly hubenou výhru 1:0. 

Vítězky zápasu v tu chvíli tak mohly stále ještě doufat ve vítězství v turnaji. Protože mezi Tygřicemi a 

týmem Holky ze šestky skončilo utkání bez branek 0:0, proměnila se víra Slepic ve skutečnost! Velmi 

zklamaná naopak odcházela děvčata z IX. třídy. I přes nejvíce vstřelených branek skončila jako čtvrta. 

Druhé místo ukořistily Tygřice. O jejich umístění však rozhodoval až menší rozdíl ve skóre. Třetí místo 

obsadily Holky ze šestky. 

 

 

 V rámci turnaje byla předána také individuální ocenění pro nejlepšího hráče a hráčku, brankáře a 

brankářku, střelce a střelkyni. 

Nejlepší hráč: Štěpán Bürger (Floorball Boys) Nejlepší hráčka: Simona Mojžíšová (Slepice VII. B) 

Nejlepší brankář: Adam Kubálek (Sui IX.)  Nejlepší brankářka: Alena Škopková (Holky ze šestky) 

Nejlepší střelec: Zdeněk Lohonka (Sui IX.)  Nejlepší střelkyně: Veronika Beranová (Marek IX.) 
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