Florbal Strupčice – Výzvy nás posunují kupředu,
aneb z nuly na sto za 6 měsíců!
(Autor příspěvku – Radovan Dušek, Předseda výkonného výboru)

Ahoj všichni sportovci!
Koncem června jsme vás informovali o vzniku nového florbalového oddílu. Od té doby se
toho stalo mnoho, a tak bychom se s vámi o všechny novinky chtěli nyní podělit!
Červen 2016
Při jednání na zastupitelstvu dne 27.6.2016 bylo zástupcům klubu jasně sděleno, že máme
nejprve předvést, co dokážeme, a pak že možná můžeme očekávat nějakou podporu. A tak
jsme se do toho pustili.
Srpen 2016
20. srpna 2016 proběhl úspěšný jednodenní florbalový minikemp v areálu Sportovní haly a
sportovního areálu, který si všichni účastníci, mladší a starší žáci, dorostenci a junioři
náramně užili.
Září 2016
V září jsme zahájili tréninky ve SH ve Strupčicích a ukázkové hodiny na základních školách
v Jirkově. Do konce září proběhnou ještě tyto hodiny na Gymnáziu v Chomutově. A to vše se
snahou přitáhnout do Strupčic další mladé hráče a hráčky florbalu. Doprava na tréninky do
SH Strupčice pro tyto “přespolní” bude realizována soukromými dopravci.
Jak jsme slíbili, od 5. září funguje kroužek florbalu na ZŠ Strupčice pro nejmladší ročníky
přípravky a elévů (ročníky 2007-2011) v čase od 13:30 do 14:30, sraz je vždy 15 minut před
zahájením. Zváni jsou všichni, jak ze ZŠ, tak i z MŠ. Zatím máme volnou kapacitu. Formou hry,
přizpůsobené jejich věku a schopnostem, se tyto děti začínají učit základům florbalu.
Pravidelné tréninky družstev mladších a starších žáků, pod vedením zkušených
certifikovaných trenérů florbalu, se konají vždy v pondělí, ve středu a v pátek ve Sportovní
hale, resp. v tělocvičně základní školy. O halu se v těchto dnech, kromě pátku, dělíme s
házenkářkami SK Strupčice a DHK Most.
Říjen 2016 - plán
1. října 2016 začínáme naostro mistrovská utkání v kategorii starších žáků v Krupce, kde
pořádajícím oddílem je Florbal Dubí. Mladší žáci odehrají svá první mistrovská utkání 8. října
2016 ve Sportovní hale v Teplicích. Kdo s námi budete chtít vyrazit podpořit naše mladé
florbalisty, budete vítání.
K tomu, aby se mohl vůbec florbal ve sportovní hale hrát na úrovni celostátních soutěží, bylo
třeba koupit sadu mantinelů, dokoupit certifikované florbalové branky a další pomůcky,
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které náš klub zainvestoval z vlastních zdrojů! Toto vybavení bude v hale k dispozici od
prvního říjnového týdne a bude samozřejmě k dispozici všem zájemcům o florbal, nejen z řad
členů našeho klubu.
Na zahájení nové sezóny jsme zakoupili z vlastních zdrojů pro družstva mladších a starších
žáků zcela nové sady dresů, které budou představeny v rámci prvních mistrovských utkání.
28. října se uskuteční také první ze série pravidelných florbalových turnajů neregistrovaných
hráčů. Tentokrát pro družstva mužů dospělých a částečně juniorů za účasti celkem 7-mi
družstev. A co víc, dvě družstva budou reprezentovat strupčický florbal! Všichni jste zváni a
podpora fanoušků bude více než potřebná.
Máme zájem náš klub intenzivně rozvíjet. Určitě nezůstaneme jen u kategorií žáků, kteří jsou
do soutěží přihlášeni tuto sezónu, ale připravujeme a budujeme základnu pro rozšíření
družstev o naše nejmladší – přípravku a elévy a také o kategorie dorostenců, juniorů a mužů.
A budeme skutečně rádi, pokud se i ve Strupčicích najdou další zájemci z řad výše popsaných
kategorií, kteří by se letos chtěli připravovat zatím v “nesoutěžním” režimu, ale příští rok již
naskočit do opravdových soutěží.
Zároveň má klub veliký zájem pomoc a práci spolupracujících rodičů přihlášených dětí na
pozicích vedoucích družstev a asistentů trenérů. Totéž se týká zájemců o post trenérů
florbalu, ať už z řad bývalých hráčů, či zcela nových zájemců. Trenérem florbalu se můžete
stát již od 17 let věku. A ještě mladší (věková) hranice je stanovena pro mladé rozhodčí
florbalu, pro které jsou pořádány kurzy v rámci České florbalové unie. Podrobnosti rádi
sdělíme v rámci osobních jednání při trénincích v hale, telefonicky nebo mailem či na
stránkách www.florbalminers.cz.
A co znamená ten údaj v nadpisu článku? Asi jste se již dovtípili, že se to týká počtu členské
základny. Určitě je to plán velice ambiciózní ale věříme, že splnitelný.
Co říci závěrem? Přijďte si s námi zahrát poctivý florbal. Těšíme se na setkání a společně
prožité chvíle s přáteli v opravdovém klubovém prostředí.
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