
 

Putovní pohár předsedy klubu 

 

ne 29. května 2013 jsme se sešli v tělocvičně ZŠ Krucemburk na posledním florbale ve 

školním roce 2012/2013. Letos kroužek navštívilo celkem 25 dětí (22 chlapců a 3 děvčata). Ne 

všichni však vydrželi až do konce a v průběhu roku přestali chodit. Přesto kroužek pravidelně 

navštěvovalo kolem 20 dětí.  

 

Letošní závěr byl netradiční oproti ostatním rokům. Pro všechny děti, které navštěvovaly florbal, 

jsme udělali na konci roku turnaj s názvem: „Putovní pohár předsedy klubu“. Aby si děti na sebe 

zvykly a znaly se, tak poslední měsíc jsme hráli všichni společně (1. – 5. třída). Musím říct, že to 

někdy byl „záhul“, když nás tam bylo tolik najednou.  Mezi tím jsme si nechali vyrobit a 

pojmenovat putovní pohár. Také bylo potřeba  vyrobit medaile a diplomy. To všechno a ještě 

mnohem víc jsme zajistili. 

 

Na začátku turnaje měl přijít P. Piotr Balewicz, aby florbalistům požehnal hokejky a řekl pár slov. 

Bohužel tento bod jsme z hracího odpoledne museli vyškrtnout. Tak jsme turnaj zahájili po svém. 

Jak se ukázalo, když je venku hezky, tak už se dětem moc do tělocvičny nechce, a tak se na turnaj 

dostavilo 13 dětí. Děti jsme rozdělili do 4 skupin. Poté, co všichni souhlasili s rozdělením, jsme se 

mohli pustit do hry. Nejprve bylo zapotřebí odehrát základní skupinu, kde hrál každý proti 

každému. Zápasy byly velmi vyrovnané a ukázalo se, že se má bojovat až do konce (viz motto). 

V poslední půl minutě se povedl jednomu týmu veliký obrat v zápase. Každý tým získal a zároveň i 

ztratil nějaké body. Po odehrání základních skupin, přišly na řadu semifinálové zápasy, které byly 

velmi vyrovnané. První tým v základní skupině nastoupil proti čtvrtému a výsledkem 3:1 se do 

finále dostal favorizovaný tým. Druhý a třetí tým sehrály nádhernou bitvu, kde po posledním hvizdu 

rozhodčího se celkové skóre zastavilo 3:2 pro třetí tým v základní skupině. Před bitvou o 3. místo 

byla krátká pauzička a šlo do tuhého. Tento zápas skončil 1:1 a tak na řadu musely přijít desítky. 

Finálový zápas byla jedna veliká nuda, protože hrál pouze jeden tým a druhý se koukal.  

Výsledek 7:1 byl největší toho dne. Alespoň jsme si mohli v poslední minutě připravit diplomy.  

Nejlepším střelcem byl Patrik Pačanda s 18 góly. Na děleném druhém a třetím místě se 4 zásahy se 

umístil Martin Doucha a Lukáš Podroužek. 

 

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 

       

Tereza Jarošová Eliška Kučerová Martin Doucha Jan Kasal 

Josef Ondráček Ondřej Pecina Filip Ležal Vlastík Legát 

Patrik Pačanda Jakub Pilař David Řezníček Lukáš Podroužek 

   Jan Uhlíř   

 

Na konci následovalo poděkování všem za účast. Poté přišlo na řadu vyhlašování výsledků, 

předávání medailí a diplomů do správných ruk a vítězům přišla předat Putovní pohár předsedkyně – 

Michaela Kasalová. Na turnaj se taky přišel podívat dřívější vedoucí kroužku Marek Matula, který 

nám dělal fotografa. Celý turnaj odpískal Jakub Janda. My jsme se starali o zapisování gólů, 

výsledků a povzbuzovali jsme děti před zápasy. Turnaj se nám povedl. Těšíme se opět za rok na 

nové družstvo, které vyhraje Putovní pohár předsedy klubu. Děkujeme všem hráčům a všem, kteří 

se postarali o to, aby to proběhlo tak v klidu, jak to proběhlo.  

 

Přejeme krásné léto a děkujeme všem, že tento kroužek tady může být. Díky ZŠ Krucemburk za 

prostory a díky SHM Klubu Krucemburk za podporu. Také děkujeme městysu Krucemburk za 

finanční podporu. 

Roman Fajt 

Jiří Kasal 

Kryštof Matula 

Štěpán Zrzavý 
Moto: „Nikdy to nevzdávej.“ 
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