
 
 
 
 
 
 

Florbalový turnaj v Čimelicích - 19. 4. 2022 

 Dne 19. dubna 2022 jsme se s dětmi 

vypravily na florbalový turnaj O pohár 

starosty města Čimelice. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích: mladší žáci 1.- 3. třída a 

starší žáci 4. a 5. třída. V obou skupinách 

jsme měli jedenáct hráčů. První: J.Soukeník 

- kapitán (3.), O. Sláma (3.), M. Dvořáková 

(3.), P. Bierhansl (3.), Š. Los (3.), /Filip/ Dao 

Thanh Quang (2.), D. Šeda (2.), Z. Siblík 

(2.), E. Syrovátková (2.), /Hana/ Bao 

Han Dinh (2.), T. Ladman (1.). 

Za druhou skupinu nás reprezentovali: 

M. Kotápiš – kapitán (5.), A. Pliska (5.), 

F. Kaplan (5.), V. Horáková (5.), 

A. Hejlíková (5.), S. Štégrová (4.), O. Silvestr 

(4.), J. Řanda (4.), V. Píša (4.), M. Hlavín (4.), 

L. Dojčarová(4.). Obě naše skupiny byly 

fantastické. Děti se moc snažily a daly do své 

hry vše, co mohly.  

 V první části nás čekal zápas 

s domácími Čimelicemi. Mladší žáci o jeden 

gól prohráli. Dva naše střelené góly dal David 

Šeda a Jan Soukeník. U starších žáků se nám 

moc nedařilo. Nepovedlo se nám získat ani 

jediný bod. Pak jsme dostali malou pauzu, 

kdy hráli Čimelice s Miroticemi. 



 

 Po přestávce nás čekaly zápasy 

s Miroticemi. Zde si naši mladší žáci spravili 

chuť a nastříleli 11 gólů. Mezi autory 

branek patřili: jednou Jan Soukeník, 

dvakrát Ondřej Sláma a osm branek střelil 

Šimon Los. Po úspěchu malých, šla i starší 

skupina do hry s odhodláním. Nakonec to 

skončilo 3 : 1 pro Mirotice. Naši jedinou 

branku měl „na svědomí“ Jiří Řanda.  

 Na konci se k nám připojil 

čimelický pan starosta. Pomohl 

vyhlásit vítěze. Žáci na prvních 

místech dostali putovní poháry. 

Účastníci, kteří skončili na 

druhém a třetím místě v obou 

kategoriích, dostali diplomy. 

Každý hráč si za odměnu odvážel 

zelený florbalový míček 

a spoustu skvělých zážitků. Přeci jen se hrálo po dvouleté odmlce a pro některé 

to bylo úplně poprvé, kdy se takového akce zúčastnili.              
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