
FLORBAL ČESKÁ TŘEBOVÁ 
 

Ve čtvrtek 28.11. 2019 se výběr žáků naší školy zúčastnil okrskového kola ve florbale, které se 

uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Nádražní v České Třebové 

 

Hrálo se systémem 4 hráči v poli a brankář. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů rozdělených do dvou skupin, 

přičemž první dva týmy ze skupiny hrály semifinále a poslední tým ze skupiny utkání o 5. místo.  

Utkání byla hrána na 2 krát 7 minut.  

 

Naši školu reprezentovali tito hráči (abecedně): 

 

Filip Barta – 6. 

Ondřej Dolníček – 8.  

Miloš Klazar  –9.  

Dominik Kopecký – 9. 

Tomáš Kopecký – 9.  

Jonáš Machka – 8.  

Daniel Mandaus – 8. 

Michal Picek –  8.  

 

V turnaji jsme sehráli celkem čtyři zápasy. V prvním zápase jsme po výborném kolektivním výkonu 

okořeněném 4 úspěšnými zásahy Ondry Dolníčka a jedním Miloše Klazara  a Dominika Kopeckého 

porazili ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí 6 : 0. V brance vychytal nulu Jonáš Machka a nutno říci, že nás 

svým výkonem podržel v celém turnaji. I když se nejlepší brankář turnaje oficiálně nevyhlašoval, Jonáš 

se jím jednoznačně stal. Bravo. 

 

S pozdějším celkovým vítězem ZŠ Nádražní (domácími) jsme prohráli 1:2. S průběhem tohoto zápasu i 

s předvedenou hrou lze být spokojený. Hráči podali nebojácný výkon plný fyzického nasazení . Soupeř 

zápas s vypětím všech sil otočil v posledních minutách zápasu, dlouho jsme totiž vedli góĺem Ondry 

Dolníčka. 

 

V semifinále se ZŠ Ústecká šlo o mnoho, soupeř hrál florbalověji a výsledek zápasu 0:1 je pro  nás 

přívětivý hlavně díky Jonášovi v brance.  

 

Po tomto prohraném zápase nás čekala pouze chvilka oddechu a ihned jsme nastoupili do zápasu o 

bronz. Soupeř z Gymnázia Česká Třebová byl jednak odpočatější a také herně vyspělejší. Naši borci 

kontrovali skvělou fyzickou kondicí (bratři Dominik  Tomáš Kopecký odehráli všechny zápasy be z 

oddychu) podpořenou velkou disciplinovaností. Nejlepšími střelci turnaje Ondrovi Dolníčkovi se 

podařilo snížit na 1:2 až v samém závěru zápasu a dorovnal tak počet vstřelených branek na 6. Celkové 

skóre našeho týmu je osm branek vstřelených a šest obdržených, tedy aktivní bilance. 

 

Hráči zaslouží pochvalu, celý turnaj odehráli v duchu fair – play a bez zbytečného řečnění.  

 

Celkové pořadí turnaje: 

 

1. ZŠ Nádražní Česká Třebová – účast v okresním kole  

2. ZŠ Ústecká Česká Třebová - Parník 

3. Gymnázium Česká Třebová 

4. ZŠ a MŠ Damníkov 

5. ZŠ Habrmanova Česká Třebová 

6. ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí 

 

Děkujeme všem našim hráčům za  vzornou reprezentaci školy.  


