
Okrskové kolo ve florbalu 
 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 jsme zavítali s našimi mladšími a staršími chlapci do ZŠ Mánesova Otrokovice 

na florbalový turnaj. Naši reprezentanti to tentokrát neměli jednoduché. V obou případech se jednalo ve své 

kategorii vždy většinou o zástupce z nižšího ročníku. A tak museli žáci osmé třídy měřit síly s deváťáky a u 

nižší kategorie nastoupili proti sedmákům dokonce páťáci. Nám to ale nevadí, protože sport milujeme a 

florbal obzvláště. 

 

Za soupeře jsme měli u mladších žáky pořádající školy ZŠ Mánesova a Gymnázia Otrokovice. U starších se 

přidali ještě ZŠ Tlumačov a ZŠ Komenského Zlín. Naši mladší hráči skončili na 3. místě a starší na místě 4. 

 

Zápasy u starších byly velmi vyrovnané, sice jsme nepostoupili, ale soupeře jsme aspoň dobře prohnali.  

V prvním se nám dokonce podařilo vyhrát 4:0. Vstřelili jsme soupeři branku v první minutě a pak už hra 

nabrala správný směr. Druhý zápas byl naopak hodně špatný a je to velká škoda, že se tak lišil od prvního. 

Prohráli jsme 4:0. S favoritem soutěže ZŠ Mánesova jsme téměř dvě třetiny hry drželi remízu. Kluci dobře 

kombinovali, byli rychlí, přesně přihrávali. Bohužel se remízu udržet nepodařilo. Je to škoda, protože by 

nám možná k postupu stačila. Při poslední hře se už na chlapcích podepsalo zklamání, ale i únava. Ta byla 

patrná ale na všech. 

 

Mladší žáci se museli hned v úvodu poprat se ZŠ Mánesova, ale také se vyrovnat s obrovskými rozměry 

standardního hřiště. Druhý zápas byl už lepší a svižnější. 

 

 Jsme rádi, že máme na naší škole kluky, kteří sportují, ví co je zdravý životní styl a tráví plnohodnotně svůj 

volný čas. 

 

ZŠ Velký Ořechov reprezentovali: 

 

Mladší kategorie: Dominik Bednařík, David Mikel, Milan Kieryk, David Tománek, Marek Slovák, Vojtěch 

Gregor, Radek Čechman. 

 

Starší kategorie: Jan Dedík, Dominik Pospíšil, Martin Štach, Lukáš Novák, Jakub Minařík, Jan Mikel, 

Vojtěch Gajdůšek, Jan Krátký, Radim Vycudilík, Bedřich Matulík. 

 

                                                                                                Ing. Miriam Vandová, vedoucí kroužku florbalu 

 

 

 


