
Okrskové kolo ve florbalu 
 
 
 

Místo konání:  ZŠ Mánesova Otrokovice 
Termín: 27. 11. 2014 
Kategorie: mladší a starší žáci. 
 
 
 
Kroužek florbalu má na naší škole již několikaletou tradici a mnozí chlapci si pamatují, jak  paní 
učitelka v průběhu tréninku sedí na švédské bedně a snaží se nepřehlédnout přestupky a vše 
spravedlivě pískat. Před okresními koly probíhají okrskové zápasy a stalo se již nepsaným 
pravidlem, že se tohoto kola účastní naše škola v Otrokovicích v ZŠ Mánesova. Jsme tomu velmi 
rádi, protože na této škole s florbalem v devadesátých letech začínali a tělocvičnu mají vybavenou 
florbalovým hřištěm standardních rozměrů s mantinely. I když se jedná o okrskové kolo, soutěž je 
vždy precizně připravena. 
 
Naši školu reprezentovali chlapci ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Protože jsme škola 
malá, nemáme téměř žádné náhradní hráče, nastoupili letos dokonce v mladší kategorii i žáci 
pátého ročníku, tedy I. stupně. Pravidla soutěže účast mladších žáků ve starší kategorii umožňují. 
 
V letošním roce jsme byli velmi blízko postupu do okresního kola. Kluci hráli výborně. Jejich velkou 
předností je, že dokážou soupeře při útoku zbavit míčku, aniž by sekali nebo faulovali protihráče. 
Velmi rychle dokázali přesunout útok do svého útočného pásma  a  vstřelit gól. Úvodní dva zápasy 
se jim podařilo vyhrát. Pak nastoupili proti favorizujícím Otrokovicím a prohra 3:0 nebyla v žádném 
případě fiaskem. Naopak. Naši hráči byli rovnocenným soupeřem. Bohužel se zápasy neobešly bez 
zranění, a jak už bylo zmíněno, protože hrajeme téměř bez náhradníků, je tato skutečnost pro nás 
klíčová. Zranění se sice obešla bez následků, nicméně byla velmi bolestivá a klobouk dolů před 
houževnatostí a odolností našich hráčů. Navíc jsme ve skupině měli hlavně chlapce z osmého 
ročníku, kteří bojovali proti žákům z devátých tříd. Deváťáci z jiných škol měli převahu jednak po 
fyzické stránce, ale i s delší zkušeností s florbalem. 
I přes prohru s Otrokovicemi jsme měli dobré skóre a poslední zápas jsme mohli dokonce prohrát. 
To se bohužel stalo. Skončili jsme tedy ve starší kategorii na čtvrtém místě, ale se stejným počtem 
bodů jako družstva na místě druhém a třetím. Do okresu postupovali první dva. Velký Ořechov 
vstřelil 6 branek zásluhou hráčů Radima Lišky – 4 branky a Adama Nováka – 2 branky. Pochvala 
patří i ostatním hráčům v poli – Pavlu Šůstkovi (žák z mladší kategorie hrající za starší), Martinu 
Gregorovi, Josefu Gregorovi a Romanu Sovovi. Velmi dobře chytal Roman Juřík, díky němu hodně 
střel neprošlo. 
 
Velmi překvapili i žáci v mladší kategorii –  Dominik Čagánek, Lukáš Novák, Dominik Pospíšil, 
Jakub Minařík, Jan Mikel, Vojtěch Minařík a Štěpán Medek. Přestože většina  žáků navštěvuje 
teprve pátou třídu, jeli si své síly změřit s šesťáky a sedmáky. Věděli dopředu, že to nebudou mít 
vůbec jednoduché, ale chtěli si zahrát a poznat atmosféru zápasů, kdy už o něco jde. Ve své 
kategorii skončili také na čtvrtém místě, ale nevadilo jim to, protože jejich regulérní turnaj je 
teprve čeká, a to v Želechovicích v měsíci lednu nebo únoru, kde se utkají s žáky I. stupně. 
 
Prohlédněte si fotky ve fotogalerii.  
 
         Dne 30. 11. 2014                                        Ing. Miriam Vandová, vedoucí kroužku florbalu 


