
Chybělo 29 vteřin k postupu

V letošním roce vyrazili žáci 6. a 7. ročníku na florbalový turnaj Prahy 4. Nemoci nás velmi 
omezovaly v trénincích. Žáci si moc nevěřili, ale trenér jim dodal energii  úspěšnému 
zvládnutí  zápasu. Každý se dá porazit, musíme mít respekt k soupeři, ale nepodceňovat jej, ale ani 
sebe sama. Bude-li každý z týmu pracovat pro tým, úspěch je zaručený.
První zápas proti základní škole Filosofské, která je sportovně zaměřenou školou, jsme sice prohráli
1:4, ale po dvě třetiny zápasu byl stav nerozhodný. Poté přišel smolný gól, kdy se nedohodli obránci
a museli jsme útočit. Každopádně nic nebylo ztraceno.
Před druhým zápasem proti ZŠ Jižní jsme si řekli, jak máme hrát, že se musíme vracet do obrany a 
více si přihrávat. Kluci byli vynikající, přihrávky, teče, clonění gólmanovi přinesli úspěch. Zvítězili 
jsme 5:2.
V posledním zápase jsme věděli, že musíme vyhrát, poněvadž ZŠ Bítovská měla lepší skóre. Úvod 
nám vyšel skvěle, dali jsme první gól a snažili jsme se přidat další, abychom měli klid. Dva kiksy 
otočily zápas hned na začátku druhého poločasu. Krásný moment a gesto hráčů, kteří nehrají 
závodně, že pustili nejzkušenější pětici do pole. Neúnavně fandili jak spoluhráči, tak naše cheerové 
fanynky. Halou bylo pouze slyšet „Táborská do toho“. Dvě minuty, dva góly, nádherné otočení 
zápasu. Chlapci hráli nepřetržitě sedm minut, byli unavení, ale snažili se, věděli, že stav 3:2 je 
ošidný. Byly vidět nádherné kombinace, teče, kolmé přihrávky, jen to štěstíčko chybělo, aby onen 
míček zaplul za gólmanova záda. Vteřiny se odpočítavaly pomalu, alespoň nám to všem připadalo. 
120 sekund, 90, 60, 45… Už chybí jen kousek… 29 vteřin před koncem přišel smolný gól. Zápas 
skončil 3:3 a kvůli lepšímu skóre postoupil soupeř.
Každopádně trenér chlapcům řekl, že je na ně pyšný, protože spolupracovali, hecovali se, radili si, 
fandili si navzájem. Byl to nádherný turnaj a nemusí být každý den posvícení, ale tyhle okamžiky 
spolupráce si chlapci odnesou do dalších zápasů a turnajů.
Děkujeme žákům 6. a 7. ročníku za vynikající reprezentaci školy.
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