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PRAGUE GAMES 2021
7. – 10. července proběhl v Praze každoroční
mezinárodní turnaj PragueGAMES, na kterém
jsme s našimi kategoriemi nemohli chybět. Do
velkoměsta se vydaly kategorie mladších žáků,
mladších žákyň a dorostenců. Žákyně odehrály
na turnaji celkově pouze 3 zápasy. Ve skupině
se utkaly s Panthers Praha, proti kterému
prohrály v poměru 7:0 a ani v druhém zápase si
nemohly holky užít výhru, protože proti FBS
Olomouc prohrály 5:0. O poznání lepší byli
jejich vrstevníci žáci, kteří dokázali vyhrát
všechny 3 zápasy ve skupině, díky kterým se
umístili na prvním 

místě ve skupině. V prvním kole playoff narazili na
silného soupeře Panthers Praha, kde samotný výsledek
turnaje musely rozhodovat nájezdy, které písečtí
dokázali ovládnout a posunuli se tak do čtvrtfinále
playoff, které hráli se Spartou Praha. Vyrovnaný zápas,
který se snažili žáci do poslední doby urvat na svoji
stranu prohráli v poměru 2:3 a museli se tak s
turnajem rozloučit. Poslední naše kategorie, která do
Prahy zavítala se utkala ve skupině proti 3 silným
soupeřům. První zápas odehráli naši dorostenci proti
Liberci, poté nastoupili na FBC Český Těšín. Oba
zápasy nedokázali hráči urvat na svoji stranu a na
první výhru v tomto turnaji 
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stále čekali. Hned ráno druhý den odehráli
vyrovnaný zápas proti chodovským mladíkům,
kteří nakonec ze zápasu odcházeli v lepší
náladě než my. Poslední zápas ve skupině byl
pro nás konečně úspěšný, kdy jsme dokázali
porazit Hattrick Brno v poměru 3:1 a čekalo
nás playoff, kde jsme potkali známého soupeře
z Prahy. Na utkání proti Black Angles se sjely
všechny písecké kategorie, které chtěly
podpořit dorostence za vítězstvím. Výsledek
utkání se přeléval z jedné strany na druhou až
do doby, kdy samotný výsledek musely
rozhodnout nájezdy. V nich tentokrát hráči od
Otavy nebyli úspěšnější a tímto zápasem pro
ně turnaj skončil. Tímto bychom rádi ještě
poděkovali Štírům z Českých Budějovic, kteří
nám vypůjčili dva hráče do mladších žáků! 

VÝSLEDKY
Mladší žáci Mladší žákyně Dorostenci
vs Paskov Saurians 4:0
vs FBC Draci 6:4
vs Black Angles 5:1
vs Panthers Praha 4:3n
vs Sparta Praha 2:3

vs Panthers Praha 0:7
vs FBS Olomouc 0:5
vs Black Angles 5:0 K
vs Florbal MB 1:4

vs FBC Liberec 1:5
vs Český Těšín 1:4
vs Florbal Chodov 1:2
vs FBŠ Hattrick Brno 3:1
vs Black Angles 2:3n
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V týdnu 19. – 25.7. proběhlo klubové soustředění, které se
konalo jako každý rok v Horní Stropnici. Do této obce
nedaleko Trhových Svinů jsme se vydali v hojném počtu 90
hráčů a hráček. K dispozici zde máme jednu malou halu
přímo v místě ubytování a jednu velkou halu, která je
vzdálená jenom pár kroků. Stropnice také disponuje
nádherným veřejným koupalištěm, kde můžeme v horkých
dnech smočit hlavu a pořádně zregenerovat. Hráči a hráčky
byli rozděleni celkově do 4 kategoriích. Každá skupina měla
vlastní tréninkový plán, který se tento rok lehce změnil oproti
předchozím rokům, kdy jsme změnili časovou dotaci
tréninků z hodiny a půl na hodinu a přidali jsme krátké
intenzivní 30 minutové tréninky. Hráči měli tak na
soustředění pořádné tréninkové vytížení. Skoro každý večer
probíhala po večeři večerní hra, kde byli všichni hráči
rozděleni do skupin a soutěžili každý den proti sobě. Ve
středu si naše zdravotnice připravily pro hráče blok první
pomoci, kde si mohli všichni vyzkoušet srdeční masáž, anebo
ošetření popáleného člověka. Poslední  den  v rámci
spolupráce s Tatran Střešovice za námi přijel  šéf trenér
Pavel Hudík, který s sebou přivezl své dva asistenty z řad
hráčů  Á týmu mužů i žen. Pavel měl pro naše  kategorie
připravený ukázkový trénink, který dopoledne odprezentoval
mladším žákům a dorostencům a odpoledne zas mladším
žákyním a elévům. Celkově jsme si soustředění opět moc
užili a již vyhlížíme příští rok! Na našem youtube (floorball
club písek) můžete naleznout video z celého soustředění! 
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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


