
Florbalová sezóna opět začala 
 
 
 
 
 
 

První listopadové soboty patřily v našem klubu opět turnajům. 1. listopadu 

se sjeli starší chlapci, 8. listopadu bojovali v tělocvičně ZŠ Vachkova v 

Praze - Uhříněvsi mladší kluci. 

 

 

U obou turnajů byl zvolen stejný systém hry. Nejdřív se hrálo každý s každým a do dalších bojů postoupily 

první čtyři týmy. Ze semifinále, ve kterém hrál 1. se 4. a 2. se 3., postoupila vítězná mužstva. 

U starších chlapců se o vítězství utkaly týmy z Plzně a Uhříněvsi. Plzeň nakonec potvrdila roli favorita. 
Z tohoto mužstva byl také nejlepší střelec Václav Pšenka, který dal 13 branek. 

U mladších byl finálový boj Pardubic a Plzně velmi napínavý, a protože v hracím čase nebylo rozhodnuto, 

přišly na řadu nájezdy. Úspěšnější v nich byl tým z Pardubic, který si odvezl pohár pro vítěze i cenu 
nejlepšího střelce. Stal se jím Lukáš Mudroch s jedenácti góly.      

Další turnaje se uskuteční 7. a 21. února 2009 a na jaře, 28. března 2009 čeká ty nejlepší Přebor. 
 

http://www.shm.cz/clanky1/udalosti-2008/florbalova-sezona-opet-zacala/ 

 

hm klub Krucemburk po 3 letech vypravil družstvo na florbalový turnaj. V tomto roce se hrály 

2 bodovací turnaje a nejlepší 4 týmy si zajistily postup na přebor SHM. Náš první zápas jsme 

odehráli proti Uhříněvsi B a vyhráli jsme 3:0. Ostatní zápasy ve skupině byly nad naše síly, stejně 

tak i semifinále. O 3. místo jsme hráli s Uhříněvsí A. Ani tento zápas jsme nezvládli a prohráli 0:5. 

Naše družstvo obsadilo 4. místo. Všichni z toho máme dobrý pocit a těšíme se na další bodovací 

turnaj. Tým tvořili tito hráči: Martin Holas, František Holcman, Pavel Janáček, Patrik Kubík, Jan 

Novotný, Jan Pecina, Aleš Sobotka a Martin Vavroušek.  

Řidiči: Petr „Bodlina“ Ježek a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý.  

Děkuji Honzovi a Marušce za výborný dortík, na kterém jsme si všichni pochutnali.  
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Výsledky turnajů SHM ve florbale 2008/2009 

kategorie: 1994-1996 
1. bodovací turnaj 

8. listopadu 2008 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. Pardubice 5   

  2. Plzeň 4   

  3. Uhříněves A 3   

  4. Krucemburk 2   

  5. Uhříněves B 1   

        


