
Poháry v přeboru putují do 
Havířova a Krucemburku 

 
 
 
 
 
 
 

 urnaj pro nejlepší dva týmy z Čech a dva z Moravy. Přebor ve florbale byl zahájen ve velikém 
stylu. Kluky přijely podpořit holky z Plzně, ač se samy na tento turnaj neprobojovaly. Dobře 

jsme věděli, že největší soupeři přijeli z Moravy. A že na takovou dálku nechtějí odjet s prázdnou – 
jako my. Hrálo se obvyklým systémem, pouze u mladší kategorie se hrálo o jednoho hráče v poli 
navíc.  
Starší kategorie se chtěla krásně rozloučit. I když pomalé a trochu dramatické začátky nás 
nepřekvapovaly. Nejhorší situace nastala ve finále, kdy výsledek byl rozhodnut, ale Koryčany a naši 
si to chtěli rozdat jinak než s hokejkami. Což mě nejvíc mrzí z celého dne. Kluci obhájili první 
místo z přeboru pro rok 2011/2012! Poháry si převzali tito hráči:  Gabriel Gloza, Pavel Janáček, 
Pavel Jaroš, Patrik Kubík, Vojtěch Martinovský, Lukáš Pečenka, Aleš Sobotka a Martin Vavroušek. 
 

Mladší kategorie byla krásně vyrovnaná. Výhry o jeden gól nad celky z Moravy jenom 
potvrzovaly, že může vyhrát každý tým. Skupinu jsme vyhráli a v semifinále na nás čekalo oslabené 
domácí družstvo, kterému chyběli největší tahouni. Před finálem se 
roztrhla největší bitva dne, protože se kluci nemohli dohodnout, na které 
straně budeme hrát. Nakonec jsem rozhodl, že jim bránu necháme, ale že 
poháry si odvezeme my. Nestalo se. Prohra 0:1 ve finále nás mrzela, ale 
soupeř vyhrál zaslouženě. A tak jsme druhé místo brali všemi deseti. 
Druhé místo na přeboru 2011/2012 vybojovali, reprezentovali: Jakub 
Cisárik, Filip Janáček, Filip Krejčí, Jan Losenický, Patrik Pačanda, 
Lukáš Podroužek, Tomáš Popelka, Pavel Soukup a Vojtěch Veselský. 
Dozor po celý den: Jakub Janda, Marek Matula a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 
Fotografka a fanynka v jedné osobě: Michaela Kasalová 
Střelci turnaje: Pavel Jaroš 
 

Všem moc veliké díky, že jsme se mohli účastnit těchto turnajů – rodičům, klubu, klukům, …  
Kluci měli za krásnou předvedenou hru slíbený zmrzlinový pohár – mňam. :-) Ještě jednou veliké 
díky! A SHM Klubu Uhříněvsi přeji, aby nadále pořádali nejen florbalové turnaje. Zase za rok … 
 

Přebor SHM ve florbale 2011/2012 
10. března 2012 – Praha – Uhříněves 

Výsledky kategorie: 1997-1999 
  Mužstvo   

  1. SHM Klub Krucemburk   

  2. SHM Klub Kory čany   

  3. SHM Klub Uhříněves   

  4. SHM Klub Krom ěříž   

      

Výsledky kategorie: 2000-2002 
  Mužstvo   

  1. CSVC Havířov A   

  2. SHM Klub Krucemburk   

  3. CSVC Havířov B   

  4. SHM Klub Uhříněves   
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