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 Další den po turnaji chlapců, byl na scéně dívčí. Ten pořádala ZŠ Povážská. Na rozdíl od chlapců, kteří již 
dlouho hrají a trénují, se dívčí tým dával dohromady náročněji. Kdo projevil trochu zájmu šel. Ještě den před 
začátkem se přihlásily důležité posily. Některé hráčky ještě pořádně nedržely hokejky a tak jsme si vysvětlili, jak se 
drží florbalka, jak se přihrává, střílí, brání a před každým zápasem pracovali na taktice. Už při prvním utkání mne 
děvčata mile překvapila. Hrála s chutí a bojovností a táhla za jedem provaz. Byl znát týmový duch a to není málo. 
Nicméně jsme o jeden gól zaostali za Poděbradkou. Holky pracovaly na obraně a systému hry a s každým zápasem 
rostly, jak individuálně, tak i jako tým. Děvčata se perfektně držela dohodnuté taktiky a výsledky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Další dva zápasy  = jasná vítězství a dokonce po zaváhání našeho přemožitele postup z prvního místa 
ve skupině. Fantazie, budeme bojovat o medaile! V cestě na vrchol FLČ, čekaly nebezpečné soupeřky z TGM Blatná. 
Náš rozjetý vlak, však již nešlo zastavit a po téměř bezchybném výkonu a výhře 3:0, děvčata slaví postup do finále. A 
kdo, že na ně čeká? Opět Povážská, která včera porazila kluky 2:0. Domácí jako favoriti turnaje bez porážky dokráčeli 
do finále a těšili se, že napodobí včerejší vítězství Povážské. Za zády měli nejen dobrého gólmana, ale i dalšího hráče, 
v podobě fandící haly svých spolužáků. Klobouk dolů před děvčaty z FLČ, nelekla se. Řekli jsme si, že bouřlivou kulisu 
využijeme ve svůj prospěch a ukážeme všem, co v nás je. Svou kůži nedáme zadarmo a nedali. Pravé finále turnaje 
začalo a bojovalo se na obou koncích hřiště. Mírnější převaha i více střel bylo na naší straně. Po tlaku soupeře přišla 
sprcha pro celou halu v podobě prvního gólu z florbalky FLČ. Po urputných pár minutách Anetka pečetila výhru 2:0 
svým 2. gólem ve finále a celkově 9 gólem na turnaji a tím podtrhla nejen skvělý individuální výkon, ale také bravurní 
výkon celého týmu. Máme zlato!!! Ještě jsem nezažil takový vzestup během turnaje, bojovnost a příkladné 
dodržování taktiky. Skvělá obrana týmu dovolila soupeřkám jen 1 gól. Holky úžasné!  

 


