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elký den mě trochu zneklidňoval celý rok. Na tento víkend byly na Vysočině jarní prázdniny, a 

tak spousta kluků nemohla jet. Hlavně starší kategorie. Kluci vymýšleli různé scénáře. 

Nakonec starší kategorie jela v šesti lidech, mladší jela téměř kompletní s osmi hráči. I tady 

bylo však první poprvé. Poprvé na přebor jela za Krucemburk hráčka – Eliška. Když jeli holky, tak 

jedině na bodovací turnaje. Cestou kluci ze starší kategorie byli dost otráveni, že ostatní kluci nejeli 

a že nemají šanci na nějaký větší úspěch. Tato slova jsem nerad slyšel z jejich úst a ani jsem je 

slyšet nechtěl. Ještě sami neví, s čím přijedou ostatní. Jediné co jsme znali, byla síla Uhříněvsi. Po 

příjezdu a kdy jsme se poprvé museli s někým dělit v šatně o místo, přišel na řadu slavnostní 

nástup. Trochu problémy měli Hodslavice, kdy může být na soupisce max. 10 dětí, oni mohli 

s přehledem postavit 2 družstva. Zmatky byli stejné jako vždycky.    

 

Starší kategorie: Na úvod jsme remizovali s domácími hráči z Uhříněvsi 2:2. Další zápas nás 

smetli kluci z Kroměříže, našupali nám 4 branky a my jsme se zmohli na jeden – 1:4. Po tomto 

utkání nás čekali kluci z Hodslavic, protože měli oranžové dresy jako my, oblékl jsem kluky do 

růžových dresů. Přineslo nám to vítězství v poměru 5:1. Kluci si vítězné dresy nechali na sobě po 

zbytek turnaje. S tímto nápadem přišli sami, byť řekli, že si fialové dresy nebudou oblékat.  Ze 

základní skupiny jsme šli ze 3. místa proti domácímu výběru. Všichni se divili, jak je možné, že tato 

dvě družstva na sebe narazila už v semifinále. Mě to tolik nepřekvapilo a podali jsme velmi dobrý 

výkon. Ve finále si na nás brousila zuby Kroměříž. Kluci z Kroměříže po našem vítězném 

semifinálovým zápasu se náš šli zeptat, jestli chytá stejný brankář jako ráno proti nim a co jsme 

udělali za změny. Oni ten den neznali nic jiného než vítězství. Po rychlém gólu, který jsme dostali 

jsme u míčku byli najednou rychleji. Rychlý gól pomohl celému zápasu. Téměř jsme nestřídali a 

kluci běhali o 120 a byli jsme trpěliví. Gól jsme napálili ze standardní situace. Tři minuty před 

koncem jsme vyrovnali a já využil možnost, si vzít time-out. Kluci tento krok ode mě viděli po 

dlouhé době a vítali ho s nadšením. Potřebovali si odpočinout. Nechtěli jsme hrát na nájezdy, byť 

nám bylo během time-outu řečeno, že se případně bude prodlužovat. Kluci odmítli i prodloužení, 

běhali s jazyky na zemi a docílili druhé branky, po které následoval time-out Kroměříže. Během 

toho si naši opět mohli odpočinout. Do prázdné brány jsme rozhodli zápas v náš prospěch. Tento 

zápas byl při konečném předávání označen za velmi kvalitní až profesionální. Z mého pohledu to 

byl nejlepší zápas, který jsem tam za ty roky viděl. Nasazení bylo veliké a vyvrcholení ještě větší. 

Čtyři roky jezdíme se starší kategorií a po čtvrté jsme vyhráli přebor. Na turnaj do Prahy jel Tomáš 

Popelka po čtrnácté a tím vytvořil nový rekord a to zdaleka nejel naposledy. 

 

Mladší kategorie: Tady proběhla malá změna. Z Moravy se omluvily Koryčany a místo nich bylo 

doplněno družstvo Uhříněves B. Jediná z Moravy byla Kroměříž. Naši borci se do turnaje obuli, jak 

se patří, a hned v prvním zápase ukázali svoji sílu. Proti Uhříněvsi B jsme zvítězili 5:1. Kluci se tak 

dostali do pohody. Poté nás čekal boj s Kroměříží s dobrým koncem 2:0. Základní skupiny jsme 

odehrály proti Uhříněvsi A. Zápas skončil 4:1. Šli jsme z prvního místa, bohužel na čtvrtém místě 

skončila Kroměříž. Kluci si ji nejméně přáli. V semifinále jsme ji přejeli. Finále tak bylo ryze české. 

Uhříněves A – Krucemburk. I v tomto zápasu jsme dostali první gól. Kluci dokázali finálový zápas 

otočit ve svůj prospěch . Finále v přeboru jsme hráli po páté v řadě, ale poprvé obhájili. 

 

Hráče ze starší kategorie reprezentovali: Jakub Cisárik, Jan Čermák, Filip Dymáček, Ondřej 

Pecina, Tomáš Popelka a Pavel Soukup  

Hráče z mladší kategorie reprezentovali: Martin Doucha, Tomáš Grygar, Petr Kasal, Eliška 

Kučerová, Ondřej Mitana,  Patrik Pačanda, Lukáš Podroužek a Jan Uhlíř 

Dozor po celý den: Jakub Janda, Michaela Kasalová a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 

Střelci turnaje: Filip Dymáček a Patrik Pačanda    
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Přebor SHM ve florbale 2013/2014 

15. března 2014 – Praha – Uhříněves 

Výsledky kategorie: 1998-2001 

  Mužstvo   
  1. SHM Klub Krucemburk   

  2. SHM Klub Kroměříž   

  3. SHM Klub Uhříněves   

  4. SHM Klub Hodslavice   

      

Výsledky kategorie: 2002-2004 

  Mužstvo   
  1. SHM Klub Krucemburk   

  2. SHM Klub Uhříněves A   

  3. SHM Klub Kroměříž   

  4. SHM Klub Uhříněves B   
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