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 sobotu 14. března 2015 se do tělocvičny na ZŠ Vachkova sjely týmy, které se ve 

florbalových turnajích umístily na prvních čtyřech místech, aby rozhodly o vítězi letošní 

sezóny.  
 

Starší kategorie:  
Do dna a do dne. Stejní soupeři, stejní počet bodů v základní skupině jako před rokem. Ale všechno 

pěkně od začátku. Jedna změna byla hned od začátku. Na přebor se dostalo pouze družstvo ze starší 

kategorie. Rozhodli jsme se, že vezmeme 2 auta. Po letech cesta na turnaj do Prahy autem. Jaká to 

změna. Krásně jsme se vyspali, sraz byl až v 6:15h. Do každého auta jsme dětem dali vysílačku a 

hurá na cestu. Krásně nám utíkala, raději jsme vyjeli dřív a taky jsme brzy byli na místě. S jedním 

týmem jsme odehráli polovinu zápasů, než jsme zvyklí a nebylo komu fandit, když jsme neměli 

mladší družstvo v druhé kategorii, ale i tak jsme se těšili. Hned první zápas jsme odehráli se 

soupeřem, kterého jsme vloni ve finále překvapivě porazili. Opět jsme od něho dostali ve skupině 

klepec, tentokrát 0:5. Druhý zápas nás čekali domácí a po opatrném zápase jsme nakonec 

remizovali 1:1. Poslední zápas jsme sehráli s Hodslavicemi, které jsme porazili 3:1. Semifinálový 

zápas s Uhříněvsí jsme dokázali dostat do vítězného konce. Finálový zápas tedy po roce měl stejné 

obsazení Krucemburk – Kroměříž. Finálový zápas jsme brzy prohrávali 0:2. Ovšem kluci se 

nevzdávali a dokázali snížit na 1:2. Poté přišel gól na 1:3, ale stále šance na snížení byly. V tu chvíli 

jsem začal věřit v obrat zápasu. Bohužel, pak přišla situace, která nebyla od rozhodčích správně 

vyřešena (asi po 5-ti minutách, kdy se nedokázali shodnout ani mezi sebou). Nakonec nám pískli 

nájezd, ze kterého gól nebyl, ale všichni byli rozladěni. Branka na 1:4 ukončila letošní přebor SHM, 

kdy jsme si odváželi poháry za vynikající 2. místo. Na tento turnaj nemám dobré vzpomínky právě 

kvůli rozhodčím, kteří bohužel opět nezklamali. Nejdůležitější byl výsledek a ten jsme udělali. 

 

Mladší kategorie: Ta se nás vůbec netýkala. Ale zápasy v tabulce měli neuvěřitelně vyrovnané. 

Rozdíl po základní skupině mezi prvním a čtvrtým týmem byl jen jeden bod. 

Hráče ze starší kategorie reprezentovali: Filip Dymáček, Filip Janáček, Petr Kasal, Patrik 

Pačanda, Ondřej Pecina, Lukáš Podroužek, Tomáš Popelka, Pavel Soukup a Vojtěch Veselský 

Řidiči: Marek Matula a Štěpán „Ruprecht“ Zrzavý 

Přebor SHM ve florbale 2014/2015 

14. března 2015 – Praha – Uhříněves 

Výsledky kategorie: 1999-2002 

  Mužstvo   
  1. SHM Klub Kroměříž   

  2. SHM Klub Krucemburk   

  3. SHM Klub Hodslavice   

  4. SHM Klub Uhříněves   

      

Výsledky kategorie: 2003-2005 

  Mužstvo   
  1. SHM Klub Uhříněves A   

  2. SHM Klub Kroměříž   

  3. SHM Klub Koryčany   

  4. SHM Klub Uhříněves B   
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