
Florbalový turnaj 2019                      

Dne 17. 12. 2019 se naše škola zúčastnila 

florbalového turnaje 8. a 9. ročníků, kde 

se hrálo dvakrát 5 minut s počtem hráčů 

3+1. Celý náš tým se sešel v plném počtu 

a po celou dobu jsme byli plní pozitivních 

emocí, ale taky jsme pociťovali trochu 

nervozitu, protože spolu 8. a 9. ročníky 

nebyly sehrané. Po příchodu do kabiny jsme si řekli, jak chceme hrát a že je jedno, 

jak dopadneme, hlavně, že si to užijeme. 

První zápas bylo poznat, že náš tým nebyl úplně sehraný, a přesto jsme vedli 

po prvním poločase 2:0. I soupeř měl dost šancí, které ohrožovaly naše 

brankoviště, ale náš gólman nás velmi podržel svými zákroky. V druhém poločase 

jsme měli jasně navrch a porazili jsme soupeře 5:0, takže jsme získali důležité 

body do začátku. 

Druhý zápas byl o trošku těžší, ale naše síla a bojovnost nám hodně pomáhala.   

Bylo poznat, že jsme se sehráli k dokonalosti. V prvním poločase jsme soupeře 

dostali pod tlak, protože náš jeden z nejlepších kanonýrů vstřelil hned po buly 

gól, který soupeře rozhodil. Po prvním poločase byl stav 3:0. V druhé části zápasu 

se soupeři zmohli jenom na pár šancí, ale nebyly tak vážné, aby si s nimi náš 

brankář neporadil. Nakonec druhý zápas skončil 4:0 pro nás. 

Třetí zápas byl jeden z nejtěžších, které jsme odehráli. V prvním poločase jsme 

obdrželi gól do naší brány. Ale my jsme se vzchopili a hned jsme odpověděli 

dvěma brankami. Stav po prvním poločase 2:1. Poté soupeř začal tlačit, ale 

z jejich tlaku vznikaly také chyby a to náš kapitán dokázal potrestat. Ke konci 

zápasu jsme inkasovali jednu branku, ale to nás nerozhodilo a druhá lajna 

rozhodla o vítězství našeho týmu hezkou kombinací. Výsledek utkání - 4:2 pro 

nás. 

Vyhráli jsme naší skupinu s plným bodovým ziskem a postupovali jsme z 1. místa 

do semifinále, kde nás čekal tým, který nás minulý rok poslal domů. My jsme však 

byli připraveni si dát odvetu a porazit je. 

Semifinále bylo velmi náročné pro celý tým, ale bylo vidět, že nás to jenom víc 

stmelilo. V prvním poločase jsme byli pod tlakem zkušených soupeřů, kteří uměli 

vystřelit, ale zase došlo na jejich chyby. Náš zkušený útočník je dokázal potrestat. 



Poté soupeři nahodili intenzivnější tempo, ale nic nezmohli, jelikož nás opět 

podržel  náš skvělý brankář. V druhém poločase jsme byli pořád pod tlakem, ale 

náš gólman nás z něj dostal svým parádním výhozem na nejlepšího kanonýra 

týmu a ten soupeřům „vymetl pavučinu“ z levého horního rohu branky.                                               

Tím nás posunul blíže k finále. Přesto se náš soupeř nevzdával a dostal se 

dokonce i do nebezpečné šance, při které jeden z jeho nejlepších hráčů střílel do 

prázdné brány. Ale náš brankář stihl skočit po střele soupeře a nedal mu šanci. 

Tímto a dalšími svými skvělými zákroky nás posunul až do finále a my poslali své 

největší rivaly do souboje o třetí místo po výhře 3:0. 

Teď nás čekala nejtěžší část turnaje - finále. Na hřišti bylo již poznat, že hrajeme 

z posledních sil. Soupeři ještě tolik sil nechybělo a uběhal nás.  Po prvním 

poločase byl stav 2:1 v náš neprospěch. V druhém poločase jsme sice srovnali, 

ale dlouho nám to nevydrželo. Soupeř nám odpověděl dvěma rychlými 

brankami. Už se blížil konec zápasu a nám se konečný stav 4:2 nedařilo, a 

nakonec ani nepodařilo zvrátit. Museli jsme se tedy spokojit s druhým místem. I 

přesto jsme ale byli rádi, že jsme se dostali tak daleko.  

 

Složení týmu ZŠ Kosmonautů 15: 

Brankář:  Filip Puzoň 

Obrana:  Filip Wanecki, Radim Glajc 

Útok:   Dominik Gajda, Samuel Sobol, Martin Siwek,  

Patrik Stachovský, Dominik Vinárek 

 

Vyhlášení nejlepších hráčů turnajových utkání (podle hráčů): 

1. zápas: Patrik Stachovský (3 asistence) 

2. zápas: Dominik Vinárek a Dominik Gajda  

3. zápas: celá druhá lajna (Samuel Sobol, Martin Siwek, Radim Glajc) 

Semifinále: Dominik Vinárek a Filip Puzoň . 

 

Filip Puzoň a Dominik Gajda, 9. B 


