
Florbal 
Kroužek florbalu na škole má dlouholetou tradici a jeho obliba 

stále roste. Z původně jedné tréninkové skupiny jsme dnes na 

čtyřech a i ty jsou vzhledem k zájmu a prostorovým možnostem 

přeplněné. Ideální by byly skupiny po 10 – 12 žácích, ale 

skutečnost je hlavně u mladších kategorii dvojnásobná. Naše 

prvořadé ambice se v tomto případě nemohou týkat 

výkonnostního pojetí, ale hlavně chceme dětem umožnit 

sportovat, naučit je vzájemné spolupráci, potkat nové kamarády 

a zažít i atmosféru velkého turnaje, kde se bojuje o vítězství. Ti, 

kteří mají vyšší ambice, velkou motivaci a chuť na sobě pracovat se mohou uplatnit v týmech 

s profesionální licencí v okolí.                                                                                                         

Turnaje, kterých se pravidelně účastníme, jsou na úrovni okresu popřípadě kraje a to 

v kategoriích dívek i chlapců. V přeboru základních škol okresu Praha západ, který se 

pravidelně koná ve sportovní hale HAMR Braník se ve všech kategoriích umísťujeme kolem 

středu tabulky. Příjemným překvapením bylo letošní 3. místo chlapců 6. -7. tříd, které 

obsadili v konkurenci 18 škol.  V Poháru základních škol ve florbalu určeného pro žáky 

prvního stupně a konaném v Benešově jsme obsadili 6. místo a krom super zážitku jsme 

získali ještě vybavení pro florbalový kroužek.                                                                     

Spolupráce s profesionálním florbalovým klubem FBC Start98 Praha – Kunratice začala už 

loňském školním roce. Schůzky se šéftrenérem Jakubem Menhartem vedly k přípravě 

tréninkového odpoledne pod jeho vedením a za pomoci Václava Zavadila reprezentanta ČR a 

Michala Chudiny reprezentanta SR. Celé páteční odpoledne vyhrazené florbalu se jednotlivé 

skupiny dětí střídaly u různých aktivit upravených do formy kruhového tréninku a to pod 

dozorem dospělých kamarádů. Pro děti naprosto úžasná záležitost. „ Jen jich bylo málo. 

Příště ať jich přijede víc, abychom měli na hraní každý svého.“ Toto je citace těch nejmladších 

dětí 1. a 2. třída – jen gramaticky upravená. Pro starší děti zkrácená tréninková jednotka už 

svojí intenzitou a náročností nastínila úroveň výkonnostní sportovní přípravy, kdy kromě 

zábavy se uplatňuje i náročnost a disciplína. Několika dětem byla nabídnuta možnost 

zatrénovat si v Kunraticích a popř. stát se členem klubu. Ze zpětné vazby od dětí vyplynulo, 

že toto setkání s následující besedou a podpisovou akcí bylo sice náročné, ale super a hodno 

opakování. Pokusíme se v budoucnu něco podobného zopakovat a naši spolupráci dál 

rozvíjet.                                                                                                                                                                     

V současnosti kroužek navštěvuje cca 65 dětí, a i když jsou skupiny hodně naplněné další 

zájemce o pohyb a sportování rádi mezi námi přivítáme.                                                                                                 
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