
10 DNÍ FLORBALU 2012 
27. 4. – 6. 5. 2012, Zimní stadion 

 

Již 5. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit 

organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních „10 dní“ se 

konalo dříve než v letech minulých. Důvod je jediný… vždy chceme tuto akci spojit 

s nějakou jinou ojedinělou akcí z florbalového světa. Letos naše město navštívil 

finský tým juniorů a měl zde soustředění, a jelikož během jejich soustředění chtěli 

odehrát dva přátelské zápasy proti juniorským reprezentantům z ČR, naši akci jsme 

spojili s těmito zápasy. 

Během celého týdne pak byly k vidění zápasy mezi základními školami, středními 

školami, firmami a mezi veřejností. Tradičně jsme do programu začlenili také 

florbalovou školičku, které se zúčastnila MŠ Habrmanova z České Třebové. 

 PÁTEK 27. 4. – NEDĚLE 29. 4. 

10 dní florbalu odstartovalo víkendovým dvojzápasem mezi juniorskou reprezentací České republiky a 

Finska. Oba dvojzápasy Finsko vyhrálo a to nemalým rozdílem. 

„Českým juniorům se dvojzápas s Finskem moc nevydařil. Za Finy jednoznačně zaostali a do mistrovství 

světa, které se hraje za rok, mají co zlepšovat. Osudné jim také bylo to, že chtěli s Finskem hrát otevřenou a 

aktivní hru, na což pak dopláceli, jelikož Finové byli schopni každou chybu potrestat. 

Oba zápasy odtrénoval na lavičce Česka Jiří Kysel, trenér juniorské reprezentace. "Byla to pro nás škola 

hrou, protože Finové nás ve všech činnostech předčili. Ale na druhou stranu bylo dobré, že jsme s nimi mohli 

změřit síly. Co se týče výsledků, těžko jsme doplatili na to, že jsme chtěli hrát florbal. Nezatáhli jsme se a 

chtěli jsme hrát aktivní hru. Tam se ukázalo, že ty činnosti opravdu zvládali lépe než my, byli rychlejší." 

V neděli už rozdíl nebyl tak obrovský, přesto ale Češi neměli naději na vyrovnaný výsledek. "Druhý zápas už 

byl lepší, zapracovali jsme se na věcech, které nám dělali největší problém. Už jsme se nesnažili hrát tolik 

aktivně," řekl Kysel k nedělnímu střetnutí. 

Kysel se na konec pozastavil i nad tím, jak se vytváří 

tým pro mistrovství světa."Máme nějakou kostru 

týmu, tedy hráče, se kterými chceme pracovat, ale do 

mistrovství je ještě dlouhá doba. Navíc, my 

nepracujeme pouze s těmito dvaceti hráči, ale širší 

kádr zahrnuje padesát lidí," řekl na závěr.“ (citováno: 

www.cfbu.cz) 

První den sledovalo zápas 243 diváků a v neděli 201. 

Z těchto čísel lze vyčíst, že zájem o florbal v našem 

městě a jeho okolí vzrůstá, což nás pořadatele velmi 

těší a děkujeme za to! 

 

V neděli na zimním stadionu také proběhl předvýběr žákyň (ročníky narození 1998, 1999). Sjelo se 

sem na 30 hráček z Pardubického a Královéhradeckého kraje, které zde předvedly své florbalové 

dovednosti a na základě kterých bylo vybráno 5 + 1 hráček, které pojedou na republikové soustředění na 

konci května do Dvora Králové. Předvýběrové soustředění se uskutečnilo v České Třebové proto, že hlavní 

trenérkou pro PAaHK kraj byla Českou florbalovou unií vybrána trenérka z klubu FbK Orlicko Třebovsko – 

Renáta Drvoštěpová, její pravou rukou se stal Jiří Typl. 

 



PONDĚLÍ 30. 4. 2012 

Pondělní dopoledne patřilo mateřské školce 

Habrmanova, která se zúčastnila florbalového 

sportování s více než 60 dětmi. Tradičně se na celém 

hřišti plnily různé úkoly a soutěžilo se. Na dětských 

obličejíčcích byly vidět úsměvy, což je odměna pro 

nás pořadatele.  

 ÚTERÝ 1. 5. 2012 

Ani o 1. Máji jsme nezaháleli. Hned v 11 hodin začal tolik oblíbený turnaj pro veřejnost, kterého se 

letos zúčastnilo 16 týmů, s hráči různé věkové kategorie. Hrálo se na dvě malá hřiště. Rozlosovaly se tři 

skupiny po 4 týmech, které mezi sebou sváděly 16 minutové zápasy.  

Výsledky: 1. Dinamo Žitomír, 2. Exclusive team, 3. Devils Castrol, 4. Odpadlíci, 5. Devils Lanškroun, 6. 

Sběračky, 7. Pobřeží kocoviny, 8. Parničtí hoši, 9. Růžová prasátka, 10. Black team, 11. Džjá Sídžes Mén, 12. 

No Stress, 13. Young noodles, 14. Pohodapes, 15. Nic moc, 16. Šmlouvé. 

 STŘEDA 2. 5. 2012 

 Středečním dopolednem započaly boje škol. První den se utkaly základní školy s hráči a hráčkami 

z 6. a 7. tříd. Dívčí družstva byla tři, chlapeckých bylo 9. Hrálo se na dvě hřiště, rozlosovaly se 2 skupiny 

chlapeckých družstev a jedna dívčí skupina. Z 1. místa se mohla radovat družstva: u dívek Gymnázium 

Česká Třebová, u chlapců 1. ZŠ Zámecká Litomyšl. 

Výsledky: DÍVKY – 1. Gymnázium Č. Třebová, 2. ZŠ Nádražní Č. Třebová, 3. ZŠ J. A. Komenského Brandýs 

n/O; CHLAPCI – 1. 1. ZŠ Zámecká Litomyšl, 2. ZŠ Ústecká Č. Třebová, 3. Gymnázium Č. Třebová, 4. ZŠ 

Nádražní Č. Třebová, 5. ZŠ Habrmanova Č. Třebová, 6. Gymnázium Letohrad, 7. ZŠ Libchavy, 8. ZŠ 

Komenského Ústí n/O, 9. ZŠ J. A. Komenského Brandýs 

n/O. Nejlepším hráčem byl zvolen Martin Zahálka 

z týmu 1. ZŠ Zámecká Litomyšl a nejlepší hráčkou byla 

zvolena Šárka Nádeníková ze ZŠ J. A. Komenského 

Brandýs n/O. 

 Středeční odpoledne ovládl zápas juniorů FbK 

OT proti juniorům Tatranu Střešovice, ze kterého 

vítězně vyšel tým Tatranu se skórem 15: 7. Z tohoto 

přátelského zápasu si hráči odnesli hlavně zkušenosti. 

Diváci mohli vidět 22 gólů. 

 

 

 



 ČTVRTEK 3. 5. 2012 

 Turnaj škol pokračoval také ve čtvrtek a to zápasy 8. a 9. tříd základních škol. Na tento turnaj se 

přihlásilo 7 chlapeckých a 4 dívčí družstva. Opět jsme postavili dvě menší hřiště a rozlosovali jsme 2 skupiny 

chlapců a jednu dívek. Během turnaje padlo mnoho branek a na světelné tabuli svítila vysoká skóre.  

Výsledky: DÍVKY – 1. ZŠ J. A. Komenského Brandýs n/O., 2. Gymnázium Č. Třebová, 3. ZŠ Nádražní Č. 

Třebová, 4. ZŠ J. A. Komenského Ústí n/O.; CHLAPCI – 1. ZŠ Nádražní Č. Třebová, 2. ZŠ Třebovská Ústí n/O, 

3. Gymnázium Č. Třebová, 4. ZŠ J. A. Komenského Brandýs n/O, 5. ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, 6. ZŠ 

Habrmanova Č. Třebová, 7. ZŠ Sopotnice. Nejlepším hráčem 8. a 9. tříd se stal Jan Mazal ze ZŠ Nádražní a 

nejlepší hráčkou byla zvolena Šárka Bezdíčková ze ZŠ J. A. Komenského Brandýs n/O. 

 Turnaj firem si našel své místo ve čtvrtečním odpoledni. Bohužel letos byla slabá účast, a proto zde 

o medailové pozice bojovalo pouze 5 družstev. I tak si firmy do sytosti zahrály a zvítězilo družstvo Drinks 

Trade. Během turnaje jsme také uspořádali soutěž o nejrychlejší střelu na radar, v níž zvítězil Michal Dědek 

z týmu Domeček – odpady. Jsme rádi, že jsou nám firmy nakloněny a my můžeme tento turnaj uspořádat. 

Výsledky: 1. Drinks Trade s.r.o., 2. Domeček odpady s.r.o., 3. Contipro Pharma s.r.o., 4. Orlimex CZ s.r.o.,   

5. Rieter s.r.o. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁTEK 4. 5. 2012 

 Závěr turnajům škol patřil středním školám. Tento turnaj se odehrál na klasickém velkém hřišti  

40 x 20 m. Do chlapecké kategorie se přihlásilo 6 družstev a do dívčích pouze 2. Tento turnaj je časově dost 

náročný, ale myslím si, že stál za to. Viděli jsme mnoho šikovných hráčů a pěkné akce. I dívky si dostatečně 

poměřily síly. 

Nejlepším hráčem turnaje byl vybrán David Halbrštát a nejlepší hráčkou se stala Veronika Procházková oba 

z Gymnázia Žamberk 

Výsledky: DÍVKY – 1. Gymnázium Č. Třebová, 2. Gymnázium Žamberk; CHLAPCI – 1. VOŠ a SŠT Č. Třebová, 

2. Gymnázium Žamberk, 3. Gymnázium Č. Třebová, 4. Gymnázium Ústí n/O, 5. SOU Letohrad, 6. SZŠ Ústí 

n/O 

  

 SOBOTA 5. – NEDĚLE 6. 5. 2012  

 Na tento datum byl naplánovaný turnaj mužů a žen, bohužel jsme ho pro nízký počet družstev nahradili 

víkendovým soustředěním a přátelskými zápasy několika týmů z okolí. Důvod nízkého počtu zájemců je 

kolize termínu státních maturit a 10 dnech florbalu a také Mistrovství světa juniorek na Slovensku. 

 

 

Celý týden florbalu se vydařil. Během 10 dní se na zimním stadionu vystřídaly stovky lidí, jak hráčů, tak 

diváků. Děkujeme všem pořadatelům z členské základny klubu, sponzorům a hráčům, kteří nám s touto 

akcí pro město pomohli! 

       By RD 


