
Naše děvčata opět zářila ve florbale 
 

 Okrskové kolo ve florbale se konalo 1. listopadu na ZŠ Bří Čapků v Úpici. 
Obě družstva dívek nedala soupeřkám sebemenší šanci a vyhrála všechny své 
zápasy. Mladší dívky skórem 6:0 a starší dokonce 22:2. 
 
 O týden později se uskutečnilo okresní kolo ve Dvoře Králové n. L. Byli 
jsme si vědomi, že nastupujeme proti nejlepším týmům z Trutnovska, Dvorska 
a Vrchlabska, které reprezentovaly i dívky hrající florbal v oddílech.  
 Mladší dívky sbíraly především zkušenosti. Zlepšovaly se zápas od 
zápasu. Skončily na osmém místě z devíti startujících týmů. Povzbudivé je, že v 
téměř stejném složení mohou startovat i v příštím roce.  
 Tým starších dívek své soupeřky pěkně potrápil. Již po druhém zápase si 
zajistil postup ze skupiny. Bohužel se nám nevydařil semifinalový zápas, ale 
v boji o 3. místo děvčata dokázala zabojovat a nepříznivý výsledek z prvního 
poločasu 0:2 srovnala na 2:2. Čekaly nás nájezdy. Děvčata byla zklamaná, že 
podlehla 1:2. Dva roky po sobě přivezla nepopulární, ale krásnou bramborovou 
medaili. Těšit nás může skutečnost, že naše dívky byly i v okresním kole nejlépe 
skórujícím týmem, když nastřílely celkem 12 branek. Za těmito výbornými 
výsledky stojí disciplinovaná kolektivní hra. Zvláštní pochvalu si zaslouží 
nejlepší střelkyně Káťa Kroulíková z 9. třídy. 
  
 Mladším i starším děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší 
malé školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.  
 
 

Celkové pořadí mladší dívky:  Celkové pořadí starší dívky: 

1)  Gymnázium Trutnov   1)  ZŠ a MŠ Bernartice 

2)  ZŠ Mládežnická Trutnov   2)  Gymnázium a SOŠ Hostinné 

3)  ZŠ Strž Dvůr Králové n/L   3)  ZŠ Strž Dvůr Králové n/L 

4)  ZŠ nám. Míru Vrchlabí   4)  ZŠ Malé Svatoňovice 

5)  ZŠ a MŠ Žacléř    5)  ZŠ Mládežnická Trutnov 

6)  ZŠ Schulzovy sady D. Králové n/L 5)  Gymnázium Dvůr Králové n/L 

7)  ZŠ K. Klíče Hostinné   7)  ZŠ Komenského Trutnov 

8)  ZŠ Malé Svatoňovice   8)  ZŠ K. Klíče Hostinné 

9)  ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L  

 

 

 

 

 



 

Tým mladších žákyň 

 
 

Tým starších žákyň 

 


