
První ročník turnaje v pozemním hokeji 
 

Ve dnech 27. 9. - 28. 9. 2014 uspořádal Sportovní klub Univerzity Palackého Olomouc první ročník 

turnaje v pozemním hokeji v kategorii U11. Hrálo se za teplého slunečného počasí na hřišti Fakultní základní 

školy Rožňavská v Olomouci a na hřišti dětského tábora v Čekyni.  

Z původně přihlášených deseti týmů zůstalo pouze sedm, které byly rozděleny do dvou skupin. Do 

skupiny A, která všechny své zápasy odehrála v Čekyni, byly zařazeny týmy Přerova (ZŠ Velká Dlážka), Slavia 

A, Slavia B a Bohemians děvčata. Ve skupině B mezi sebou hrály týmy Olomouce (FZŠ Rožňavská + ZŠ 

Kopaniny), Slavia Hradec Králové a Bohemians kluci. Po velkých bojích se v průběhu sobotního odpoledne 

odehrály všechny zápasy jednotlivých skupin. Pořadí po prvním dnu bylo následující:  

 

Skupina A: 

1. místo Přerov 

2. místo  Slavia A 

3. místo Slavia B 

4. místo Bohemians děvčata 

 

Skupina B: 

1. místo Slavia Hradec Králové 

2. místo Bohemians kluci 

3. místo  Olomouc 

 

Do druhého dne byly vytvořeny opět dvě skupiny, kde do první skupiny postupovaly dva nejlepší týmy 

ze základních skupin a do druhé skupiny družstva ostatní.  

Ve finálové skupině byly k vidění nádherné zápasy, ve kterých nebyla nouze o velice bojovné výkony 

všech družstev. Finálovou skupinu nakonec ovládli hráči Bohemians kluci, na druhém místě se umístili 

hráči Slavie Hradec Králové, třetí příčku pro sebe získali hoši z Přerova a čtvrté zůstalo pro Slavii Praha 

A. Nemálo bojovné výkony všech hráčů a hráček byly k vidění i ve skupině o páté až sedmé místo, kde 

nenašla přemožitele Olomouc, následovaná děvčaty z Bohemians a družstvem Slavie Praha B. 

V nedělním vyhodnocení byly všem družstvům z rukou pořadatelů předány ceny a následně byli 

vyhlášení nejužitečnější hráči z každého týmu. Tuto cenu za přerovské družstvo získal Tomáš Němeček a 

za olomoucké družstvo Jirka Dušek. 

 

Celkové výsledky: 

1. místo Bohemians kluci 

2. místo Slavia Hradec Králové 

3. místo Přerov 

4. místo  Slavia Praha A 

5. místo Olomouc 

6. místo Bohemians děvčata 

7. místo Slavia Praha B  

 

Všechny zápasy, které se za oba dva dny odehrály, nepostrádaly na dramatičnosti, k vidění byly hezké 

kombinační akce i skvělé zákroky brankářů. Také je potřeba poděkovat divákům, kteří se přišli podívat na tento 

v Přerově méně známý sport a vytvořili tak skvělou atmosféru, která korunovala výkony všech zúčastněných 

hráčů a hráček. Velké dík patří společnostem Dalkia, a.s., MPI – tech, s.r.o., lékárna U výstaviště a Hanácké 

kyselce, s.r.o. za nemalou podporu celého turnaje.  


