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TatranCUP 2021 
5.6. vyrazila skupinka élévů do Prahy na turnaj
pořádaný našim partnerským oddílem Tatran
Střešovice. Celý turnaj se odehrával na střeše
obchodního centra OC Šestka nedaleko pražského
letiště Václava Havla, kde má Tatran vybudovanou
prozatímní florbalovou arénu.

Hrálo se systémem každý s každým a časová dotace
na jeden zápas byla 2 x 10 minut čistý čas. Na turnaj
se sjely 4 týmy a díky velké časové dotaci na zápas
nebyla nouze o pořádné florbalové vytížení. Hráči
nakonec narazili na týmy Tatran Střešovice,
Panthers Praha a Kralupy Wolves. I přes sálavé vedro
dokázali hráči podávat stabilní výkony a nakonec
skončili na turnaji druzí.
Tímto děkujeme Tatranu Střešovice za parádně
zorganizovaný turnaj.

Matyáš Sobíšek 
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Na ten samý turnaj vyrazili o 2 týdny později starší hráči z řad mladších žáků, kteří se zde utkali s třemi
kvalitními soupeři a to proti Florbal Chodov, Tatran Střešovice a FBK Vosy Praha. Hrálo se opět jako u
kategorie elévů systémem každý s každým a dle umístění ve skupině  se odehrály zápasy o finální
umístění. Časová dotace na jeden zápas byla opět bohatá. Díky konfrontaci s kvalitními soupeři nám
turnaj ukázal, kde všude oproti pražským týmům zaostáváme a na čem musíme v brzké době zapracovat.
Po porážkách s Tatran Střešovice a Florbal Chodov jsme se utkali v zápase o umístění s FBK Vosy Praha,
kde jsme dokázali převzít otěže zápasu a vyhrát v poměru 6:2.  

Vyrazili jsme do školek!!

Trenéři Michal Hanzlík a Matyáš Reichl v
průběhu června objížděli písecké školky a
prezentovali místním dětěm  část
florbalového tréninku. Do školek se chodilo
vždy v dopoledních hodinách. Hodné učitelky
předem děti rozdělily do skupin, které se
střídaly po 30 minutách. Jednotlivé skupiny
poté dělili ještě samotní trenéři. U Michala
měly děti možnost vyzkoušet si samotnou hru
florbalu, střelbu na bránu a mnoho dalšího. U
Matyáše poté probíhaly pohybové hry. 
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Hummel OPEN Game BRNO
Ve čtvrtek 24.6.2021 odjelo 5 píseckých kategorií na každoroční turnaj do Brna. Elévové, mladší žáci,
mladší žákyně a dorostenci společně odjížděli v brzkých ranních hodinách linkovým busem směr Brno.
Po příjezdu jsme se všichni   přesunuli na kolej VUT, kde jsme byli ubytováni. Odpoledne již  museli být
naši hráči a hráčky připraveni na jejich první zápasy ve skupině. Po doslova "nočních" hrách  jsem rychle
ulehli do postele a těšili se na další den. Páteční ráno přineslo  všem týmům energii do nadcházejících
zápasů ve skupině. Po náročných bojích jsme se přesunuli do další fáze turnaje a to playoff. Přes první
zápas se dokázali dostat pouze kategorie mladších žáků a dorostenců. Následující zápas byl ale pro ně
stopkou a s turnajem se museli rozloučit. 

ElévovéMladší žáci

Mladší žákyně

Dorostenci

Juniorky

vs Tatran Střešovice 3:11
vs FBC Hranice 2:4
vs Troopers 0:15
vs SK Bivoj Litvínov 2:20
vs Panthers Praha 1:10

vs PSKC Okříšky 6:7
vs Gullivers B 4:3
vs Zlín Lions 1:4
vs FBC Draci Říčany 2:3
vs Asperk Šumperk 3:2
vs Bulldogs Brno 0:12 

vs Tatran Střešovice 3:6
vs Black Angles 1:4
vs FBŠ Hattrick Brno 2:5
vs FG Team 2:8

vs Gepardi Brno 1:1
vs Tatran Střešovice RED 0:3
vs FbC Plzeň 1:2
vs Panthers Praha 3:5
vs K1 Florbal Židenice 7:1
vs Bulldogs Brno 3:9 

vs SKV 2:4
vs Opava 4:11
vs Acema Sparta Praha 1:3

vs Panthers Praha 1:3
vs Vítkovice 0:9 
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Dragon Cup - Milevsko O víkendu 12. až 13. 6. proběhl v Milevsku
každoroční turnaj s názvem DragonCUP. Na
tento turnaj vyrazily 4 naše kategorie.
Sobotní den byl rozdělen do dvou částí, kdy
dopoledne odehráli přípravkáři své zápasy a
odpoledne je vystřídali starší hráči z řad
elévů. Tento den byl úspěšnější pro naše
přípravkáře, kteří se probojovali do
semifinále, kde nedokázali porazit finalisty
turnaje PSKC Okříšky, a tak do Písku přivezli
2. místo. Za zmínku stojí také říct to, že v
kategorii přípravka startoval i druhý tým
Písku, který byl složen z mladších hráčů,
kteří dokázali v turnaji obsadit 10. místo.

Odpolední program patřil zmiňovaným elévům.
Do jejich kategorie se přihlásilo 14 týmů. Hráči se
prokousávali jednotlivými zápasy a v celkovém
umístění skončili ve středu tabulky.
V neděli nastoupili mladší žáci a mladší žákyně,
kteří sváděli boje hned od brzkých ranních hodin.
Mladší žáci odehráli ve skupině 4 zápasy, ve
kterých dokázali 2x remizovat a 2x soupeře
nedokázali přemoci. Nakonec ve skupině skončili
poslední a nemohli tak dále pokračovat v bojích o
umístění.

Mladší žákyně vyrazily na turnaj ve dvou týmech.
Černé a bílé. Po vzájemných zápasech se dostala
do souboje o bronz skupina černých, která
nedokázala porazit Spartak Pelhřimov a umístila
se tak na 4. místě. Hned za nimi skončila druhá
skupina bílých.

Komentář trenéra elévů Michala Hanzlíka 
"Řekl bych, že kluci makali a pokusili se podat
nejlepší výkon v každém utkání. Touha
zvítězit je vždy velmi důležitá. Bohužel i přes
snahu kluků se ukázalo, že někteří soupeři
jsou zatím nad naše síly a jejich pohybové a
technické schopnosti jsou na vyšší úrovni.
Jsem moc rád za tuto konfrontaci, neboť se
znovu ukazuje na čem je třeba pracovat.
Určitě bych vyzdvihl výkon našeho brankáře
Kuby Šálka, který podal skvělý výkon."

Komentář trenéra mladších žáků 
Matyáše Reichla 
"Na turnaj jsme se moc těšili. Každoročně je
turnaj velmi dobře zorganizovaný a tento rok
to nebylo jinak. Co se týče našeho výkonu v
turnaji, snažili jsme se předvádět kombinační
hru, která se nám i dařila. Jsem rád, že hráči
dokážou přenést některé dovednosti z
tréninku do turnaje. Kdybych měl říct s čím
jsme se na turnaji nejvíce trápili, tak by to
určitě byla důraznost a agresivita po balónku.
S hráči jsme již turnaj probrali a nyní se
soustředíme na další akce. Ještě jednou
děkujeme organizátorům za výborně
zvládnutý turnaj a určitě se budeme těšit i
příští rok."

Mladší žákyně

V ČERVENCI JEDEME NA SOUSTŘEDĚNÍ!!!
18.7.- 25.7.2021 
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DĚTSKÁ REDAKCE
vyzpovídala trenéra
Martina Hrubce na jeho
nové tetování.

Proč jsi se rozhodl pro tetování?
Tetování jsem chtěl třeba už tak rok. Jen jsem
pořád nevěděl jaký. Až jsem našel jednoho
kluka z Prahy (Robin Veselý - dělá taky
zajímavé podcasty) a líbil se mi styl co dělá a
rozhodl jsem se pak už rychle, že chci právě
tohle. Taky jsem to dlužil za sázku z CO. 

Co to tetování představuje?
Tetování vlastně nic nepředstavuje. Je to styl
umění co Robin dělá a právě to se mi hodně
líbilo. Ani jsem nechtěl tetování, co by mělo
daný význam, jelikož jsem se bál toho že pro
mě za nějakou dobu tetování ztratí význam. U
tohohle se mi to stát nemůže a mně se to bude
líbit stále.

Chtěl by jsi další tetování?
Hodně lidí co už tetování mají tvrdí, že brzo
budu chtít další. Já ale zatím o další
nepřemýšlím. 

Jak dlouho to trvalo?
Asi dvě hodiny. Nejdříve kreslil fixou na moji
ruku a když jsme se shodli, že je to ono, začal
tetovat. 

Bolelo tě to? 
Ne. Vlastně občas jsem nepoznal kdy tetuje a
kdy ne. 

Jaké máš ohlasy od ostatních? 
Co na to říkali doma?
Doma neutrální ohlasy. Prostě říkají, že je to
moje věc a hlavně, že jsem s tím spokojený já.
Co se týče názoru ostatních, hodně lidí
nevěřilo, že je to pravé tetování, ale teď kdo
mě vidí častěji je to už pro ně normální.
Vlastně jsem neměl negativní reakce, ale jen
neutrální nebo pozitivní. Dokonce se mi stalo,
že jeden kluk poznal od koho tetování mám
podle jeho stylu a že kluka co mi tetování
dělal taky sleduje.

Pro dětstkou redakci vypracovala Tereza Koutníková. 
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NÁBOR DO DĚTSKÉ REDAKCE
Baví tě fotit nebo natáčet videa?
Nemáš problém napsat krátký článek?
Chceš se podílet na tvoření obsahu do
novin? 
Napiš na matyas.reichl@icloud.com

SLEDUJ NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

floorballpisek

floorballclubpisek

Floorball Club Písek

PARTNEŘI  KLUBU

Floorball Club Písek

WWW.FBCPISEK.CZ


