
Florbalové družstvo starších žáků napodobilo mladší žáky a rovněž výtečně 

reprezentovalo na turnají základních škol ve Strakonicích. 

 

Turnaj starších žáků ve florbale pořádaný  Asociací školních sportovních klubů v. 

kategorii IV. (8,9 třída) proběhl 6. prosince 2022 opět ve sportovních halách STARZ 

ve Strakonicích. Sešla se znovu velká konkurence 14 škol okresu a naši kluci se v ní 

rozhodně neztratili . Dokázali se  probojovat do semifinále turnaje a obsadit v tomto  

kvalitním klání celkové čtvrté místo, když k medailové pozici chyběl opravdu jen 

krůček.                                                                                                                                 

Turnaj se hrál ve čtyřech skupinách. V naší skupině jsme porazil školu J.A.K. Blatná 

2:0 brankami Davida Szélelyho a Jakuba Valenty. V druhém utkání jsme narazili na 

pozdějšího vítěze ZŠ Dukelskou s mnohými hokejisty a florbalisty strakonických 

klubů v týmu a prohráli 0:3. Postoupili jsme ale do čtvrtfinále, kde jsme narazili na 

vítěze další skupiny ZŠ Radomyšl. V utkání jsme dlouho vedli 1:0 brankou Davida 

Székelyho,  který šikovně tečoval nahození Petra Jáchyma, ale před koncem soupeř 

vyrovnal. Rozhodovali nájezdy,  které skvěle vychytal Vašek Voldřich  a střelou nad 

vyrážečku radomyšlského brankáře rozhodl o naší výhře Adam Kilián. V semifinále 

jsme přes bojovný výkon prohráli se ZŠ Čelakovského 1:4, když branku vstřelil opět 

Adam Kilián. K utkání o třetí místo jsme nastoupili proti ZŠ T.G.M. Blatná. Bojovné 

utkání skončilo nerozhodně 0:0 a rozhodovali opět nájezdy. Soupeř jeden ze tří 

nájezdů neproměnil, naši Honza Vilánek a Adam Kilián byli úspěšní a měli jsme 

mečbol. Petr Jáchym kličkou krásně položil brankáře, ale střela se odrazila od horní 

tyče nad. Další nájezd soupeř na rozdíl od nás proměnil a vyhrál, ale rozhodně 

musíme naše chlapce pochválit za výborný výkon i umístění  mezi nejlepšími čtyřmi 

týmy.  

V utkání naši ZŠ reprezentovali: Václav Voldřich, Matyáš Samec, Adam Kilián, 

Jakub Valenta, Petr Jáchym, Václav Mikeš, David Székely, Tomáš Franta,  Petr 

Kvěch, Tobias Hampejs a Jan Vilánek. 

Zapsal: Mgr. Roman Heimlich 

 

 


