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Písmo 

1. Na svém disku vytvoř novou složku. Složku pojmenuj datem dnešního dne. 

2. V této složce vytvoř nový dokument ve formátu WORD, který bude mít název jako Tvé 
příjmení. 

3. Do dokumentu, který jsi vytvořil-a v bodě 2, zkopíruj text včetně nadpisu článku 
„Florbalové nebe“. 

4. Text má celkem sedm odstavců včetně nadpisu. Text naformátuj takto: 

• První odstavec: typ písma (Arial)   
řez písma (Tučné) 
velikost písma (16) 
zarovnání  (Na střed) 
styl (ponechat) 
 

• Druhý odstavec:   typ písma (Times New Roman)  
řez písma (Obyčejné) 
velikost písma (14) 
zarovnání  (Vlevo) 
styl (Reliéf) 
 

• Třetí odstavec: typ písma (Arial)   
řez písma (Kurzíva)  
velikost písma (11) 
zarovnání  (Vlevo) 
styl (Stínované) 
 



 
• Čtvrtý odstavec: typ písma (Book Antiqua)  

řez písma (Tučné kurzíva) 
velikost písma (13) 
zarovnání  (Vpravo) 
styl (Přeškrtnuté) 
 

• Pátý odstavec: typ písma (Comic Sans MS)  
řez písma (Obyčejné) 
velikost písma (10) 
zarovnání  (Do bloku) 
styl (Ryté) 
 

• Šestý odstavec: typ písma (Arial)   
řez písma (Tučné) 
velikost písma (14) 
zarovnání  (Vpravo) 
styl (Kapitálky) 
 

• Sedmý odstavec: typ písma (Times New Roman)  
řez písma (Kurzíva)  
velikost písma (11) 
zarovnání  (Do bloku) 
styl (ponechat) 
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Text 
 

 

Florbalové nebe 

Tak bych si dovolil nazvat turnaj , který se konal letos ve Švédském Goteborgu. Do 
Prahy jsem odjížděl s nízkou teplotou, ale ta mi klesla už ve vlaku. Po příjezdu do 
Prahy, jsme jeli rovnou do haly, kde jsme trénovali. Pak jsme se vydali autobusem 
směrem do Německa.  
V Rostocku jsme se nalodili na trajekt a po dvou hodinách jsme dorazili do Dánska. 
Zde jsme ujeli sotva 30 kilometrů a opět jsme spatřili moře. Bylo nám hned jasné, že 
se opět nalodíme na trajekt. Měl jsem pravdu. Trajektem jsme pluli pouze 30 minut. 
V 15.45 jsme dorazili do Švédska, kde právě hustě sněžilo. Ihned jsme jeli na 
přátelské utkání s domácí Frolundou. Tento zápas jsme vyhráli. Potom jsme se jeli 
ubytovat. 
6. 1. 2011 byl oficiálně zahájen GOTHIA CUP 2O11. Základní skupinou jsme prošli 
bez ztráty bodu – 3 výhry, tudíž jsme získali 9 bodů. Boje v osmifinále 
byly ješt ě lehké, ale potom za čal turnaj.  Ve čtvrtfinále jsme 
porazili švédský tým a čekalo nás semifinále, ve které jsme narazili na Savsjo IBK. 
Byl to  domácí celek a přišla ho podpořit značná část publika. Před zápase jsem říkal 
klukům, že je to náš možný konec, ale nechtěli jsem skončit. Nebyli jsem  favorité, po 
poločase bylo skóre 0:0. Byli jsme o trošičku lepší, ale stav byl stále 0:0.  
Do druhé půle jsme vstoupili lépe my. Nevím přesně, která byla minuta, náš první gól jsem 
dal já. Měl jsem obrovskou radost, která ovšem netrvala dlouho. Za necelé 2 minuty Švédi 
vyrovnali a opět byl stav vyrovnaný. Asi 4 min před koncem zápasu jsme dali gól. 
Konkrétně ho dal Michal Fila. Tento vedoucí gól byl veledůležitý, ale potom začalo švédské 
peklo.  
Švédi šli se šesti hráči do hry a kotel před naší bránou se začal vařit. Necelou minutu 
před koncem jsem ujel s Filipem Chmelíčkem. Nezvládl jsem přihrávku a tak Švédi šli do 
protiútoku, ale náš brankář ,,Loupák“ míček pokryl a vyhodil. Šel jsem střídat a jenom jsem 

se díval na čas 10, 9, 8 … 3 , 2, 1. Jó, je to tam, jsme ve finále. Nechtěl jsem tomu uvěřit, 
ani když jsem volal hned po zápase domů, rodiče mi nechtěli věřit. 
Ale jsme ve finále. Už vím, jak se cítil David, když skolil Goliáše. Ve finále nás čekal 

soupeř ze skupiny, kterého jsme porazili 4:1. No finále nebudu 
rozepisovat, dostali jsem šišku 7:3, ale byl jsem hrdý na to, že 
jsem jako kapitán mohl dovést kluky na červený koberec a 
převzít jako první pohár za 2. místo, ovšem první byla 
medaile.   

 


