
Florbalisté z Krucemburku ovládli přebor 
 
 
 
 
 
 

eden z nejvyrovnanějších turnajů co pamatuji. Přebor SHM ve florbale je určen pro 2 nejlepší 
celky z oblasti Čech a Moravy. V tomto turnaji bylo v každé kategorii po 4 družstvech. Nejprve 

se odehrály základní skupiny a poté semifinálové souboje, kde první tým nastoupil proti čtvrtému a 
druhý proti třetímu. Na závěr přišly zápasy o konečné umístění. Celý den proběhl v příjemné a 
přátelské atmosféře. Jak už tomu napovídaly výsledky, které byly dosti vyrovnané, rozhodovalo se 
až do posledních vteřin zápasů. Snad si za rok přebor opět vybojujeme. ☺ 
 
Kluci ze starší kategorie měli za soupeře chlapce z Prahy-Uhříněvse a z Moravy přijela Kroměříž 
a Koryčany. Všechny týmy měly stejnou šanci. Naši borci na úvod porazili domácí tým 1:0. Poté 
přišla zasloužená porážka od Kroměříže 2:3. Na závěr jsme zdolali tým z Koryčan 4:0.  Nakonec 
jsme v tabulce díky lepšímu skóre obsadili 1. místo, a tím na nás vyšel tým z Koryčan, který skončil 
v tabulce na 4. místě. Semifinále nám nejdou, ale dnes to vyšlo. Ve finále na nás čekalo domácí 
družstvo, které se do finále prokousalo přes samostatné nájezdy. Našim borcům se povedl i poslední 
zápas a vyhráli jsme přebor potřetí za sebou! Tým z Krucemburku reprezentovali: Jan Čermák, 
Tomáš Hocke, Filip Janáček, Tomáš Popelka, Jan Soukup a Vojtěch Veselský 
 
Hráči z mladší kategorie měli z Moravy pouze Kroměříž a z Čech nakonec 2 týmy z Uhříněvse. 
Naši borci hned v prvním zápase ukázali, proč si postup mezi nejlepší čtyřku zasloužili. Domácí B-
tým rozmetli 7:1. Až mi těch malých kluků bylo jednu chvíli líto. Druhý zápas byl velice 
vyrovnaný, ale nakonec jsme ho dostali na naši stranu 3:1, tentokrát to odnesla Kroměříž. O první 
místo v tabulce jsme si to rozdali s domácím „Áčkem“. V bouřlivé atmosféře jsme slavili výhru 3:2. 
Na cestě do finále jsme si po moc špatném výkonu a až pár vteřin před případnými nájezdy, poradili 
s Uhříněvší B. Finálový zápas byl o něčem jiném a po roční pauze se na vysněný trůn vrátil tým 
z Vysočiny. O největší senzaci se letos postarali kluci z Uhříněvsi B, kteří dokázali porazit tým 
z Kroměříže a odnesli si poháry za 3. místo. Připomínalo mi to naši situaci z roku 2008/2009. Tito 
kluci toho ještě hodně vyhrají. Náš tým reprezentovali: Martin Doucha, Tomáš Grygar, Petr Kasal, 
Patrik Pačanda, Ondřej Pecina, Lukáš Podroužek, David Řezníček, Pavel Soukup a Jan Uhlíř 
Dozor po celý den: Jakub Janda a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 
Střelci turnaje: Pavel Soukup 

Přebor SHM ve florbale 2012/2013 
9. března 2013 – Praha – Uhříněves 

Výsledky kategorie: 1998-2000 
  Mužstvo   

  1. SHM Klub Krucemburk   

  2. SHM Klub Uhříněves    

  3. SHM Klub Krom ěříž   

  4. SHM Klub Kory čany   

      

Výsledky kategorie: 2001-2003 
  Mužstvo   

  1. SHM Klub Krucemburk   

  2. SHM Klub Uhříněves A   

  3. SHM Klub Uhříněves B   

  4. SHM Klub Krom ěříž   

      
   

ŠŠŠtttěěěpppááánnn   „„„ RRRuuuppprrreeeccchhhttt“““    ZZZrrrzzzaaavvvýýý 

J 


