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V sobotu 28. března 2009 se do tělocvičny na ZŠ Vachkova sjely týmy, 

které se ve florbalových turnajích umístily na prvních čtyřech místech, aby 

rozhodly o vítězi letošní sezóny. Protože se soutěžilo ve dvou kategoriích, 

sešlo se celkem osm mužstev. 
 

V každé kategorii  hrály týmy nejdříve systémem každý s každým. Tím 

bylo určeno pořadí pro semifinále. Protože herně byla mužstva dost 
vyrovnaná, byl průběh zápasů hodně nepředvídatelný a dramatický. K 

vidění byl rychlý a dynamický florbal. 

V kategorii mladších (nar. 1994-1996) se utkaly Pardubice, Plzeň, Krucemburk a Uhříněves A.  Poháry 
za první místo si odvezli kluci z Pardubic. 

U starších (nar. 1991-1993) soupeřily Plzeň, Pardubice, Uhříněves A a Uhříněves B a první místo 

obsadila zaslouženě Plzeň. 
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aši hráči na úvod hracího dne vysoko prohráli s Plzní 0:7, překvapivě ve druhém zápasu jsme 

dlouho trápili favorita a s Pardubicemi jsme prohráli pouze 0:1, na závěr jsme podlehli i 

domácím 2:3, kde 1s před koncem jsme obdrželi gól. V semifinále na nás čekali Pardubice. Soupeř 

si šel bez potíží do finále po výsledku 4:1. V zápase o třetí místo na nás čekala domácí Uhříněves, 

kterým jsme měli co vracet a povedlo se, vítězství 4:1 bylo překvapením dne, ale bylo zasloužené. 

Krucemburk si v letošní sezóně na krk nepověsil žádnou z medailí, ale každý si odvezl pohár za 3. 

místo v přeboru SHM. Hráli: Zdeněk Holas, František Holcman, Vojtěch Hudec, Pavel Jaroš, 

Vojtěch Martinovský, Jan Novotný, Jan Pecina a Tomáš Vanča.  

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

Děkujeme Honzovi a Marušce za výborné Prahanky, které nám dodaly sílu.  

Cesta domů byla rychlá, pač na nás čekalo kino, které jsme klukům slíbili. Kvůli nám kino začalo o 

pár minut později. V kině běžel Madagaskar II. Byla to pěkná tečka s krásným výsledkem. 

 

Přebor SHM ve florbale 2008/2009 

28. března 2009 – Praha – Uhříněves 

Výsledky kategorie: 1994-1996 

  Mužstvo   
  1. Pardubice   

  2. Plzeň   

  3. Krucemburk   

  4. Uhříněves A   

      

Výsledky kategorie: 1991-1993 

  Mužstvo   
  1. Plzeň   

  2. Uhříněves B   

  3. Uhříněves A   

  4. Pardubice   

      

ŠŠŠ tttěěěpppááánnn   „„„RRRuuuppprrreeeccchhhttt“““   ZZZrrrzzzaaavvvýýý 

N 


