
METAXA CUP 
 

V sobotu 10. 3. 2007 proběhl 1. ročník florbalového turnaj s názvem Metaxa cup. Tento turnaj měl 

jediné omezení a to byla chuť se zpotit a zahrát si. Přijeli zde 3 týmy z Nového Jičína, celkem bylo 

přihlášeno 7 družstev. Mezi hráči byly velké věkové rozdíly. V některých týmech měli to štěstí zahrát 

si tátové vedle svých synů. Boje byly mnohdy velice vyhroceny. Nasazení všech hráčů bylo vysoké, 

což svědčí i o drobných šrámech, které si někteří odnesli. Vyhlašování a předávání cen probíhalo              

u manželů Bártkových v Oase, kde se vyhodnocování turnaje trošku protáhlo a všichni účastníci                

si slíbili odvetu v příštím roce. Pořadí a umístění jednotlivých jmen hráčů není rozhodující. Vyhráli 

všichni, kteří zde přišli se zpotit. Jediné, co se musí vrátit, je putovní pohár. 

 
Poděkování patří všem hráčům, organizátorovi akce  LUNĚ PŘÍBOR, SVČ – Jarce Lupíkové, 
rozhodování zápasů - Kovy, zajištění medailí – Olda,  sponzorům turnaje Venca, Petr, vyhlašování - 
manželé Bartkoví. 
 

Za LUNA SVČ, Ing. Bohumír Pargáč 
 
FINÁLE 2. ROČNÍKU NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE 
 

V neděli 10. 6. 2007 sehráli naši mladší kluci závěrečný turnaj v Kopřivnici na palubovce florbalového 

klubu Vikings. Bylo zde přihlášeno 5 družstev. Kluci nastoupili k prvnímu zápasu proti velice těžkému 

soupeři z Hukvald. Lépe do zápasu vstoupil soupeř, když první gól padl do naší brány. Na začátku 

druhého poločasu svítilo na tabuli hrozivých 3:1 pro Hukvaldy.  Zbytek zápasu jsme zatlačili soupeře 

před jeho vlastní bránu. Do závěrečné sirény se nám podařilo pouze vyrovnat stav na 3:3.  Druhým 

soupeřem byli hráči Nového Jičína. Tento zápas jsme začali zodpovědněji a výsledek byl 6:2 pro 

naše kluky. Třetí soupeř byl ze Štramberku. Zápas vyšel skvěle našemu klubu. Konto soupeře jsme 

zatížili 9 úspěšnými trefami. Naši oba brankáři byli neomylní. Velice mile překvapili nováčci na naší 

straně Honza Machek a Franta Dobečka, kteří se zapsali mezi úspěšné střelce, Honza navíc 

nahrával na gól. Výsledný stav 9:0 pro naše kluky znamenal největší příděl gólu na turnaji.  

V posledním zápase jsme hráli proti domácímu týmu Kopřivnici. Pro zisk lepšího umístění v turnaji 

potřebovali oba týmy vyhrát. Tento zápas se podobal šachové partii. Kopřivnice vyměnila brankáře, 

který svými zákroky přiváděl naše útočníky k šílenosti. Kopřivnický trenér nasadil našemu útočníkovi 

osobního strážce. V naší brance dostal přednost Patrik Hoang, odchytal výborně celý zápas. V poli 

na naší straně dostali více prostoru starší kluci. Zápas začal lépe soupeř, prohrávali jsme 0:1, tento 

gól nás přibrzdil. Vyrovnat se podařilo šťastnou trefou Viktorovi Simeonovi. Soupeř opět udeřil                    

a prohrávali jsme 1:2.  Vyrovnat se podařilo pěknou střelou Filipovi Panákovi. Ke konci poločasu 

poprvé zařídil vedení Jirka Pargač, proti této brance tvrdě protestoval trenér Kopřivnice. Druhý 

poločas byl velmi vyrovnaný stav se nezměnil. V této pasáži čaroval v brankovišti Kopřivnický 

brankář. Soupeř potřeboval vyrovnat, proto došlo k vyloučení našeho hráče za řeči. Toto vyloučení 

rozhodlo celý zápas. Naši kluci získali míč pod svoji kontrolu v našem pásmu a soupeři nechtěli míč 

půjčit. Čas tentokrát hrál v náš prospěch, za této situace v oslabení utekl svému osobnímu strážci ze 



strany Kopřivnice Jirka Pargač  a zvýšil na 4:2. Dalším gólem zajistil pojistku skóre nejkrásnějším 

gólem turnaje Ondra Rečka na 5:2. V posledních sekundách zápasu náš hráč nešťastnou tečí poslal 

míč do branky skvěle chytajícímu Patrikovi Hoang. Výsledný stav 5:3 pro kluky z Příbora. 

Po závěrečném hvizdu si kluci přebrali velký pohár a zlaté medaile. Svým výkonem na turnaji 

si zaslouží velkou pochvalu všichni hráči, připojili si do své sbírky další velkou trofej.  

 
Závěrečná tabulka turnaje v Kopřivnici 
1. Příbor 
2. Hukvaldy 
3. Nový Jičín 
4. Kopřivnice 
5. Štramberk 

Za LUNU PŘÍBOR, SVČ, Ing. Bohumír Pargač 
 

Zájezd do VYškova – ZOOPARK, DINOPARK 
 

Dne 2. 6. 2007 patřil dětem. Luna Příbor, středisko volného času, pořádala pro děti a rodiny 

s dětmi výlet do Vyškova, kde navštívili Zoopark a Dinopark.  

V Zooparku děti mohly shlédnout nejen divoká, ale i domácí zvířata, které si mohly i pohladit                       

a zároveň navštívili výstavu masožravých rostlin. Ze Zooparku jsme se přemístili vláčkem do 

Dinoparku. Bránou, která byla téměř totožná, jako z filmu Jurský park jsme vjeli do jiného světa. 

Najednou jsme se ocitli druhohorách a kolem nás byli pohybující ještěři v životní podobě. 

Z Dinoparku si děti odvezly spoustu zážitků. 

Celý den nám bylo nakloněno i počasí a věříme, že se všem výlet líbil. 

 
Za LUNU PŘÍBOR, SVČ, Jaroslava Lupíková 

 


