
   

To byla jízda 
 

 

 

 

 

To byla jízda. Tak nějak by se dal pojmenovat celý den. Už v předvečer našeho odjezdu na turnaj 

chumelilo a chumelilo. Ráno se situace nezměnila a vítr tomu ještě přidával. Jenom cestou do 

Havlíčkova Brodu stálo v kopci několik kamiónů. Skoro jsem uvízl i já a kluci už byli natěšení, jak 

mě budou tlačit do kopce. Jejich těšení bylo zbytečné. Nakonec jsme se v Havlíčkově Brodě skoro 

všichni sešli. To nejhorší jsme měli za sebou. Byl jsem moc rád, že sedíme ve vlaku. Nejhorší jsme 

skutečně měli za sebou, ale když už tak pořádně. V Kutné hoře po dvacetiminutovém čekání nám 

průvodčí přišla oznámit, že dál už tato lokomotiva nepojede, a to i  kdybychom jí domlouvali.  

Přesedli jsme na osobní vlak do Kolína. Ani jsem netušil, kolik je zastávek mezi Kutnou horou a 

Kolínem.  V Kolíně nám před nosem ujel osobní vlak do Prahy – naštěstí. Protože hned přijelo 

„ecéčko“. A to byla panečku jiná jízda, než osobáčkem. Nakonec jsme do Uhříněvsi přijeli jen o půl 

hodiny později. Vytvořili jsme nový rekord, protože čtyřmi vlaky jsme do Prahy-Uhříněvsi ještě 

nejeli.  Bohužel cestou jsme přišli na to, že do mladší kategorie máme jen 4 hráče. A s tím toho 

moc neuhrajeme. Nakonec nám v Praze přidělili 2 slečny, které měli datum narození 2005. A 

Uhříněvsi jsme povolili, aby za tým nastoupili 2 dospělí trenéři. Ovšem pravá jízda teprve začínala. 

 

Ve starší kategorii Krucemburk A vyhrál základní skupinu, kdy s celkovým skórem 4:0 získal 

plných 9 bodů. Tak vyrovnané byly zápasy. Krucemburk B měl pouze 1 bodík a nejhorší skóre 1:5. 

Kdo by to čekal. Turnaj mezi staršími byl hodně vyrovnaný a v základní skupině nikdo nedal či 

nepustil více než 2 góly. Mohl tedy vyhrát každý, každý měl šanci. Semifinále bylo ryze mezi 

kamarády. Uhříněves proti sobě a Krucemburk proti sobě. Krucemburk A vyhráli 3:1 nad 

Krucemburkem B. Třetí místo se nám podařilo obhájit. Jediná změna proběhla na prvních dvou 

místech, kdy se nám podařilo vrátit soupeři porážku z minulého bodovacího turnaje, a domu si 

odvézt zlaté medaile. 

 

V mladší kategorii bylo 5 družstev. Naše družstvo dokázalo zvítězit i nad trenérama, kteří se podle 

mě nešetřili a pomáhali dětem za Uhříněves. Po základní skupině jsme měli pěkné skóre 14:3. Ve 

vyřazovacích zápasech tomu trenéři za Uhříněves dávali ještě víc. Bylo vidět, že nás chtějí porazit, 

za každou cenu. My jsme jim to nedovolili. A tak jsme obhájili zlaté medaile z prvního bodovacího 

turnaje. Postup na přebor je velmi blízko! Velmi nekonečný byl zápas o třetí místo, kdy domácí 

družstva stále jezdila nájezdy a už to vypadalo, že tam bude snad i nocovat.  

 

Krucemburk A reprezentovali tito hráči: Jan Čermák, Filip Dymáček, Tomáš Hocke, Jan 

Losenický, Miloš Losenický, Ondřej Pecina, Tomáš Popelka, Jan Soukup a Pavel Soukup 

Krucemburk B reprezentovali tito hráči: Filip Janáček, Aleš Kadlec, Jiří Kasal, Dominik Krejčí, 

Filip Krejčí, Kryštof Matula, Denisa Novotná, Vojtěch Veselský a Michal Wasserbauer. 

Hráče z mladší kategorie reprezentovali: Martin Doucha, Tomáš Grygar, Anežka Harvanová, 

Eliška Hříbková, Petr Kasal, Eliška Kučerová a Patrik Pačanda 

Dozor po celý den: Jakub Janda, Jiří Kasal, Kryštof „Kukyn“ Matula a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 

Střelec turnaje: Patrik Pačanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠŠŠ tttěěěpppááánnn   „„„RRRuuuppprrreeeccchhhttt“““    ZZZrrrzzzaaavvvýýý 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 2002-2004 

oblast Čechy 

2. bodovací turnaj 

7. prosince 2013 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Krucemburk A 5   

  2. SHM Klub Uhříněves A 4   

  3. SHM Klub Krucemburk B 3   

  4. SHM Klub Uhříněves C 2   

        

   

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 1998 - 2001 

oblast Čechy 

2. bodovací turnaj 

7. prosince 2013 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Krucemburk 5   

  2. SHM Klub Uhříněves A 4   

  3. SHM Klub Uhříněves B 3   

  4. SHM Klub Uhříněves C 2   

  5. SHM Klub Uhříněves D 1   
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