
Jak to určili nájezdy 
 

 

 

 

 

 

íl, který jsem si dal na začátku školního roku, byl po tomto turnaji splněn. Nad očekávání. 

Nakonec jsme dostali na přebor SHM v každé kategorii jedno družstvo. Ale nejdřív pěkně od 

začátku. 

 

Ve straší kategorii pro Krucemburk B to byl poslední turnaj. Postup byl již nemožný. Proto kluci 

hráli s velkým nasazením už v základní skupině. Hned v prvním zápase potrápili největšího favorita 

turnaje, kdy s Uhříněvsí A uhráli nečekanou remízu 1:1. Kluci padali do střel a vyhazovali míček 

daleko od naší branky, abychom aspoň vystřídali a poslali nové síly na hřiště. Na další zápas se 

připravovali pouze hráči z Krucemburku. Dlouho trápili druhé družstvo z Krucemburku, 

Krucemburk A. Nakonec jim podlehli 1:2, kdy soupeř musel skóre otáčet. Poslední zápas ve 

skupině kluci vyhráli „pouze“ 2:0 nad Uhříněvsí B. Horší skóre určilo, že půjdeme ze třetí příčky, 

proti Uhříněvsí A. Pokud jsme chtěli obsadit finálovou dvojici z Krucemburku, museli kluci vyhrát. 

Senzace ze skupiny se tentokrát nekonala a tak nás čekal zápas o třetí místo. Tam se opět konala 

senzace, kdy Uhříněves B dokázala dostat zápas do nájezdů. Nakonec naši kluci medaile obhájili a i 

po třetí si odvezli bronzové medaile. Byť, jeden nájezd … Kukin zakopl o míček a nájezd se mu 

tak vůbec nepovedl, ale dokázal rozesmát nejen soupeře, ale i vlastní spoluhráče.  Krucemburk A 

vyhrál základní skupinu s plným počtem bodu. Semifinálový zápas dopadl 2:1 pro Krucemburk A. 

Ve finále však opět došlo na nájezdy, kde bylo šťastnější domácí družstvo. Tentokrát se štěstí 

přikulilo na druhou stranu, my jsme však věděli, že příští turnaj bude pro nás důležitější a v něm 

chceme uspět. Stříbrné medaile jsou zklamáním. Nejhorším okamžikem nejen tohoto dne byl náš 

největší úraz, který jsme měli. Honza si špatně šlápl a finálový zápas jsme museli dohrát bez něho. 

Po několikatýdenním rehabilitování byla noha opět připravena. Bohužel přeboru se nezúčastnil, ale 

to prý nebylo ze zdravotních důvodů. 

 

V mladší kategorii byla pouze 3 družstva. Jedno naše a dvě z Uhříněvsi. Hrálo se systémem každý 

proti každému. Ne však jednou, nebo dvakrát, ale hned třikrát!  Naši kluci dokázali hrát krásný 

florbal. Celý den dokázali porážet soupeře. Nejzajímavější byly zápasy proti Uhříněvsi-modrým. 

Dočkali jsme se jednoho velmi zajímavého výsledku 0:0, který ve florbale není obvyklý. Po 

odehrání všech zápasů se spočítaly body. Krucemburk jich měl i tentokrát nejvíce a i na třetím 

bodovacím turnaji vyhrál zlaté medaile. 

 

Škoda jen, že v průběhu roku nejezdilo více družstev. Jinak bodovací turnaje v Praze byli krásné. 

Postupy byly spravedlivé a v každé kategorii vypravil Uhříněves a Krucemburk po jednom družstvu 

na Přebor SHM, který se bude konat v Praze-Uhříněvsi 15. 3. 2014. Na tomto turnaji byla nejmladší 

divačka Anička, která se narodila na Tři krále. Byla se s rodiči a brášky podívat na florbale. 

 

Krucemburk A reprezentovali tito hráči: Jakub Cisárik, Jan Čermák, Filip Dymáček, Libor 

Mrštík, Ondřej Pecina, Jan Soukup a Pavel Soukup, na nájezdy o 3. místo zvítězilo družstvo 

Krucemburk B reprezentovali tito hráči: Roman Fajt, Filip Janáček, Kryštof Matula, Denisa 

Novotná, David Řezníček, Vojtěch Veselský a Michal Wasserbauer. 

Hráče z mladší kategorie reprezentovali: Martin Doucha, Petr Kasal, Eliška Kučerová, Vlastislav 

Legát, Ondřej Mitana, Patrik Pačanda, Jakub Pilař, Lukáš Podroužek a Jan Uhlíř 

Dozor po celý den: Roman „Rom-ča“ Fajt, Michaela Kasalová, Kryštof „Kukyn“ Matula a  

Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 

Střelci turnaje: Libor Mrštík a Patrik Pačanda    
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Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 1998 - 2001 

oblast Čechy 

3. bodovací turnaj 

25. ledna 2014 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Uhříněves A 5   

  2. SHM Klub Krucemburk A 4   

  3. SHM Klub Krucemburk B 3   

  4. SHM Klub Uhříněves B 2   

        

 

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 1998 - 2001 

oblast Čechy 

3. bodovací turnaj 

25. ledna 2014 – Praha – Uhříněves 

  Mužstvo Body   

  1. SHM Klub Krucemburk 5   

  2. SHM Klub Uhříněves A 4   

  3. SHM Klub Uhříněves B 3   
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Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 1998-2001 

oblast Čechy 

Po třech bodovacích turnajích 

  Mužstvo Body Účast na turnajích   

  1. SHM Uhříněves A 14 3   

  2. SHM Krucemburk A 13 3   

  3. SHM Krucemburk B 9 3   

  4. SHM Uhříněves B 6 3   

       

Týmy na prvních dvou místech jsou nominovány na Přebor SHM 15. 3. 2014 

          

   

Výsledky turnajů SHM ve florbale 2013/2014 

kategorie: 2002-2004 

oblast Čechy 

Po třech bodovacích turnajích 

  Mužstvo Body Účast na turnajích   

  1. SHM Klub Krucemburk 15 3   

  2. SHM Klub Uhříněves A 12 3   

  3. SHM Klub Uhříněves B 9 3   

  4. SHM Klub Uhříněves C 4 2   

  5. SHM Klub Uhříněves D 1 1   

       

Týmy na prvních dvou místech jsou nominovány na Přebor SHM 15. 3. 2014 
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