
 
 
 
 
 
 

Florbalový turnaj v Čimelicích  - 21.12.2022 

Tak jako každý rok, i letos se konal další ročník 

florbalového turnaje mezi základními školami, a to o 

„Putovní pohár starosty města Mirovice“.  

Akce probíhala ve středu 21. 12. 2022 v tělocvičně ZŠ 

Čimelice a mimo místních, tedy čimelických florbalistů, se 

účastnili ještě žáci ze ZŠ Mirotice, ZŠ Chraštice a samozřejmě 

my, ZŠ Mirovice.  

Zájem o účast na turnaji byl z řad našich žáků, zejména žákyň, veliký, 

převeliký a nebyla nouze o vypjaté emoce spojené s vybráním či nevybráním do 

soupisky. Abychom se vešli do autobusu, upravila se soupiska na týmy po osmi 

hráčích. Den před akcí se nám začaly naše pečlivě zvolené seznamy hroutit, 

protože naše žáky stihla pandemie chřipkových onemocnění. Odpadali jeden za 

druhým a trochu jsme se zapotili ve snaze dát dohromady nové týmy. Nakonec 

se vše podařilo a mohli jsme ve středu v 7:30 vyrazit. Jeli jsme smluvním 

autobusem společně s chraštickou školou. Po příjezdu do Čimelic proběhlo 

rozlosování a turnaj mohl začít  . 

Hrálo se ve třech kategoriích, celkem 18 zápasů a naši školu reprezentovali 

následující týmy: 

 

1) mladší žáci, tj. chlapci 6. + 7. ročník 

Kaplan Filip, Pliska Andreas, Kotápiš Martin, Urban Damián, Mykhailyk Denys, 

Zhuravinskyi Nazar, Leshko Andrij 

 

2) starší žáci, tj. chlapci 8. + 9. ročník 

Dobřemysl Martin, Janač Dominik, Los Vít, Horák David, Havelka David, Mařík 

Filip, Seják Tomáš, Peterka Tomáš, Váňa Lukáš 

 

3) dívky, tj. 6. – 9. ročník 

Švábová Růžena, Kortusová Anežka, Poskočilová Natálie, Šaňková Julie, 

Šimánková Nela, Justichová Alena, Mráziková Sára, Jirušová Marie 



 

Byť jsme před akcí pilně trénovali, na výsledcích to úplně znát nebylo. Bohužel 

jsme nezískali žádné umístění a byli ve všech kategoriích na 4. místě, ale 

důležité je zúčastnit se, užít si hru a chovat se sportovně. 

Celkové výsledky byly až neuvěřitelně shodné pro všechny kategorie, a to: 

1. místo ZŠ Čimelice 

2. místo ZŠ Chraštice 

3. místo ZŠ Mirotice  

4. místo ZŠ Mirovice 

Všem gratulujeme a hlavně děkujeme za možnost se zúčastnit a užít si skvělý 

sportovní den. 

Iveta Trefná a Petr Janota 
 


