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Florbal opět dokázal své výjimečné postavení
v českém školním sportu
Když jsem někdy v první polovině devadesátých
let poprvé narazil na florbal, ihned jsem věděl,
že to je sport, který přesně odpovídá českému
naturelu. A nadchl většinu lidí, kteří se s ním
dál potkávali, s výjimkou ortodoxních zastánců
tradičních sportů. Předpovídal jsem mu
nadějnou budoucnost, že jeho boom bude ale
tak raketový, nečekal asi nikdo.
Jsme hokejový národ, ne každý však umí
bruslit, má fyzické předpoklady, a také dostatek
peněz. Florbal zaujal kromě své atraktivity také
finanční nenáročností hlavně děti a mládež. Během několika let se stal
nejrozšířenějším sportem na základních a středních školách v republice.
I počet hráčů registrovaných v klubech stále strmě roste. Až tak, že se
podle oficiálních statistik dostal na druhé místo za fotbal.
Měl jsem možnost být svědkem prvních dvou studentských světových
šampionátů v Brně a Trenčíně. Tento třetí plzeňský znovu ukázal, jak moc
je to zábavný a skvělý sport.
Organizátorům této akce patří velký dík za propagaci florbalu, ale také
Asociace školních sportovních klubů České republiky.
Do pomyslné žákovské knížky píšu jedničku s hvězdičkou.
Bohumil Hlaváček
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NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU JE ZA NÁMI...
V pořadí již třetí mistrovství škol ve florbalu je úspěšně za námi. Požádali jsme Ladislava
Peteru, generálního sekretáře AŠSK ČR a předsedu historicky prvního organizačního výboru
a pořadatele světového mistrovství před čtyřmi roky o pár postřehů a hodnocení.
Je nějaký výrazný rozdíl mezi pořádáním světového mistrovství v Brně 2007
a v Plzni 2011?
Samozřejmě, že ano, je to dáno jednak časovým odstupem konání obou akcí a také
ekonomickou situací. Podmínky byly daleko tvrdší pro plzeňský tým, který bojoval
s obdobím ekonomické recese a myslím, že bylo daleko těžší sehnat finanční zdroje na
akci. Současně je potřeba rovněž říci, že podmínky organizátorů byly naprosto specifické,
některé byly výhodou, jiné bylo naopak potřeba kompenzovat, nicméně oba týmy se
s náročnými úkoly vypořádaly se ctí a každý člen organizačního výboru a dobrovolník z řad
studentů a učitelů odevzdali ve prospěch akce maximum.
Proč se vlastně Česká republika a AŠSK ČR ucházela o pořadatelství mistrovství v roce 2011? Vždyť byla
pořadatelem již v roce 2007 a v roce 2009 bylo pořadatelem Slovensko.
Vždycky, když něco začnete, tak si myslím, že každý chce, aby se našel následovník, který by v akci pokračoval. Nejinak tomu
bylo i u nás. Florbal je v rámci ISF velmi mladý sport, a stále je tak říkajíc v plenkách. Větší podporu si musí ještě vybojovat a
hlavně podle regulí ISF se musí trvale zvyšovat počet účastníků vlastního finále. Jenže abyste finále a počty účastníků mohli
zvyšovat, musíte najít pořadatele. Z těchto důvodů jako potencionální pořadatelé připadají zejména čtyři země, které tvoří
ve florbale špičku a to je Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česká republika, dále pak Slovensko, Holandsko, Německo
a Maďarsko. Slovensko podalo pomocnou ruku světovému mistrovství 2009 v Trenčíně a na řadě bylo Švédsko a Maďarsko,
které se snažili pořadatelství převzít. Nicméně i přes úsilí národních federací školního sportu se nepodařilo akci dotáhnout do
vítězného konce. A pak se ale vracíte k otázce o začátku a pokračování, něčeho na čem vám záleží.. Tady je potřeba
vyzdvihnout operativnost vedení AŠSK, které zareagovalo velmi pružně a pořadatelství jsme tedy v červenci 2010 nabídli ISF
opět my, Česká republika. Jinak by florbal přišel o šanci na další pokračování jako soutěž ISF.
Je tedy něco, co obě pořadatelská místa spojuje?
Samozřejmě, že ano, je to organizační zázemí a podpora Asociace školních sportovních klubů České republiky, jejího vedení a
sekretariátu u obou akcí, profesionalita obou organizačních týmů, enormního nasazení všech dobrovolníků a podpora krajů a
místní samosprávy a dalších partnerů a sponzorů, kteří se nebojí myšlenky investovat do školního sportu čas, materiální
zajištění a finance. Velice si všech těchto partnerů vážíme. To vše by bylo ovšem k ničemu, kdybychom jako Asociace nebyly
na tyto akce připraveny již před jejich zahájením, protože máme za sebou bezpočet turnajů a sportovních soutěží, které
připravujeme na velmi dobré úrovni. V případě pořadatelství mistrovství škol jsme jich již zvládli celkem devět. V tomto směru
se máme čím pochlubit a Asociace je schopna díky těmto svým členům uspořádat jakoukoliv mezinárodní akci na velmi
vysoké sportovní, ale i společenské a kulturní úrovni.
Bohumil Hlaváček
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ZRCADLO VÝSLEDKŮ
DÍVKY
Skupina A: Slovensko - Česko II 1:2, Polsko - Finsko 7:2,
Česko II - Polsko 0:4, Finsko - Slovensko 8:2,
Česko II - Finsko 1:4, Slovensko - Polsko 2:4.
Skupina B: Česko - Švédsko 4:3, Maďarsko - Nizozemí 5:6 sn,
Švédsko - Maďarsko 10:2, Nizozemí - Česko 2:6,
Česko - Maďarsko 13:0, Švédsko - Nizozemí 10:1.
Čtvrtfinále: Švédsko - Česko II 9:0, Polsko - Maďarsko 8:1,
Finsko - Nizozemí 12:3, Česko - Slovensko 9:3.
O 5. - 8. místo: Maďarsko - Česko II 1:4, Slovensko - Nizozemí 3:4.
Semifinále: Polsko - Švédsko 8:7 pp, Česko - Finsko 3:6.
O 7. 8. místo: Maďarsko - Slovensko 6:5.
O 5. 6. místo: Česko II - Nizozemí 4:3.
O 3. - 4. místo: Švédsko - Česko 5:2.
Finále: Polsko - Finsko 8:1.
Kanadské bodování: 1. Natalia Kulwicka (Polsko) 19 (14+5), 2. Paulina Borowicka (Polsko) 16
(9+7), 3. Lovisa Danielsson (Švédsko) 16 (5+11), 4. Emmi Rakkolainen (Finsko) 15 (12+3),
5. Sandra Bartkowska (Polsko) 14 (6+8), 6. Martina Indrová (Česko) 13 (7+6), 7. Sofi Selkäinaho
(Švédsko) 13 (7+6), 8. Kinga Adorján (Maďarsko) 12 (11+1), 9. Anna Mårtensson (Švédsko) 12
(8+4), 10. Kamila Pravcová (Česko) 12 (7+5).
Úspěšnost brankářů: 1. Weronika Horoszczuk (Polsko) 100,00, 2. Šárka Svobodová (Česko)
94,44, 3. Patrycja Siergiej (Polsko) 86,21, 4. Dominika Flídrová (Česko) 83,21.

CHLAPCI
Skupina A: Švédsko - Česko 9:5, Nizozemí - Finsko 1:21,
Česko - Nizozemí 15:0, Finsko - Švédsko 5:7,
Česko - Finsko 5:6, Švédsko - Nizozemí 21:1.
Skupina B: Maďarsko - Slovensko 2:5, Irán - Česko II 0:5 kont.,
Slovensko - Irán 5:0 kont., Česko II - Maďarsko 4:12,
Maďarsko - Irán 7:2, Slovensko - Česko II 16:1.
Čtvrtfinále: Slovensko - Nizozemí 13:2, Finsko - Česko II 27:1,
Maďarsko - Česko 1:12, Švédsko - Irán 5:0.
O 5. - 8. místo: Nizozemí - Česko II 5:6, Irán - Maďarsko 3:9.
Semifinále: Slovensko - Finsko 3:9, Švédsko - Česko 13:4.
O 7. 8. místo: Nizozemí - Irán 2:1.
O 5. 6. místo: Maďarsko - Česko II 13:3.
O 3. - 4. místo: Česko - Slovensko 9:8.
Finále: Švédsko - Finsko 6:3.
Kanadské bodování : 1. Emil Kihlblom (Švédsko) 27 (7+20), 2. Arvid Wibring-Lindqvist
(Švédsko) 26 (19+7), 3. Jakub Blaško (Slovensko) 26 (13+13), 4. Robin Bläberg (Švédsko) 24
(13+11), 5. Sebastian Palmqvist (Švédsko) 21 (7+14), 6. Benjo Gusinac (Švédsko) 19 (14+5), 7.
Robert Sunegh (Česko) 19 (8+11), 8. Niko Kivelä (Finsko) 18 (11+7), 9. Adám Zoltán Zsiga
(Maďarsko) 17 (12+5), 10. Jan Řehoř (Česko) 17 (11+6).
Úspěšnost brankářů: 1. Maroš Palko (Slovensko) 82,35, 2. Mathias Soini (Švédsko) 80,00, 3.
Rastislav Mazák (Slovensko) 79,78, 4. Endre Dániel Tóth (Maďarsko) 78,26, 5. Santeri Soininen
(Finsko) 75,82.
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KONEČNÉ POŘADÍ CHLAPCI
1. Švédsko Mullsjogymnasiet, Mullsjo
2. Finsko Pohjois - Haagan Yhteiskoulu (PHYK), Helsinki
3. Česko I Gymnázium Postupická, Praha
4. Slovensko Secondary Grammer School, Košice
5. Maďarsko CSOKONAI VITÉZ Gimnázium Budapest
6. Česko II ZŠ a MŠ Stod
7. Holandsko College De Heemlanden, Houten
8. Irán Salehim High School, Arafati St. Pirooz Sq Sadr
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KONEČNÉ POŘADÍ DÍVKY
1. Polsko Gimnázium Zabiróg, Morag
2. Finsko Pohjois - Haagan Yhteiskoulu (PHYK), Helsinki
3. Švédsko Vasteras Idrottsgymnasium, Vasagatan
4. Česko I Základní škola Pod Vinohrady, Uherský Brod
5. Česko II Základní škola Františka Kupky, Dobruška
6. Holandsko Corderius College, Amersfoort
7. Maďarsko Deák Ferenc Ántalános Iskola, Paks Tolnai
8. Slovensko Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
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ROZHOVORY S OSOBNOSTMI
Filip Šuman, prezident ČFbU
(na snímku s íránskou delegací třetí zleva)
První muž českého florbalu navštívil rovněž
plzeňský šampionát.
Jak vnímáš, že z dosavadních tří ročníků
světových finále ISF ve florbale proběhly
dvě v ČR?
Jednoznačně to ukazuje, že jsme jednou ze zemí,
které táhnou mezinárodní florbal. My jsme
vlastně zprostředkovali před šesti lety první
setkání florbalové federace a ISF, které mělo
za následek to, že se konalo první mistrovství
světa škol v roce 2007 v Brně. Další dva ročníky
v Trenčíně a Plzni na ně úspěšně navázaly.
Je třeba najít další pořadatelskou zemi. Na to, aby se náš sport dostal do pravidelného kalendáře ISF, je třeba, aby se našla
ještě třetí.
Může pro to něco udělat Česká florbalová unie?
Určitě, snažíme se o to. Jednáme se zástupci národních federací, aby, jak se říká, pošťouchli jejich školní asociaci. Ve hře je
nejvíce Švédsko, doufejme, že se to povede.
Co říkáš úrovni plzeňského turnaje?
Je vidět, že některé země mají florbal na školní úrovni kvalitnější. Já jsem ale rád, že se tady třeba objevil Írán. Sbírá zde
zkušenosti, které obrovsky pomohou rozvoji tohoto sportu u nich.
Co říkáš na výhru děvčat z Uherského Brodu ve skupině nad Švédkami?
Na klubové úrovni takových úspěchů občas dosahujeme. Ale Uherský Brod je opravdu výjimečnou školou, která dosahuje
fantastických úspěchů. Hodně jim fandím.
Bohumil Hlaváček
Olympijský vítěz v moderním pětiboji Janos Martinek působil v Plzni jako delegát ISF. Zrcadlu
školního sportu poskytl krátký rozhovor.
Jak jste si užil svůj pobyt v Plzni?
Vskutku jsem si to užil, jak pravíte. Pro mě osobně byla velikým překvapením návštěva městské
radnice, její vnitřní i venkovní výzdoba je neobyčejně krásná. Dalším nezapomenutelným
zážitkem byla prohlídka plzeňského pivovaru.
Co si myslíte o florbalu ve vztahu ke svému sportu, tedy modernímu pětiboji?
Pětiboj je individuální, oproti tomu je florbal velmi dobrým týmovým sportem. Pro mě florbal
znamená náročný sport a též skvělou hru. Děti se při něm mohou naučit mnohé o společném
sdílení zážitků, neboť mají jediný důvod. Vyhrát jako celek.
Jak došlo k tomu, že jste se stal ISF delegátem?
Minulý rok jsem byl zvolen do výkonného výboru ISF. Jsem z Maďarska, které leží blízko České republiky, tak volba připadla
na mě a je to pro mě velké potěšení.
Jaký druh sportu je ve vaší zemi v současnosti populární?
Je to fotbal, házená i florbal. Také atletika a plavání jsou velmi oblíbené jako školní sporty pro děti a mládež ve věku 6-9 let.
Myslíte si, že se florbal stane regulérním sportem v ISF kalendáři?
Myslím si, že právě k tomuto přispívá ISF florbal 2011. A ještě více. Tím, že se jej účastní Írán, stává se florbal stále více
a více populárním a mezi mládeží masově rozšířeným sportem.
Co podle vás nejvíce vystihuje florbalovou hru?
Jak jsem již zmínil, florbal posiluje týmového ducha, soudržnost a zdůrazňuje důležitost týmové spolupráce.
Hrál jste někdy florbal?
Nikdy jsem k tomu neměl příležitost. Když sleduji mladé lidi při hře, zjišťuji, že to není můj typ sportu, protože k tomu
potřebujete pozornost, rychlost a výdrž.
Jaroslav Koukal
Zdeněk Mlčoušek, sekretář ČFbU, jeden z „otců zakladatelů“ českého florbalu
Byl k vidění po celou dobu ve výpočetním středisku, snažil se rovněž sledovat v rámci možností
i zajímavé zápasy.
Jak se ti líbí plzeňské mistrovství?
Určitě jako vždy vyhraje florbal. A tak to má být. Do finále se dostaly nejlepší celky. Škoda, že se
tam neprobojovaly české týmy. U holek byla asi větší šance než u kluků, rozhoduje se ale na
hřišti. Broďanky tentokrát nezvládly zápas podle svých představ. Jinak organizace turnaje určitě
odpovídá významu této akce.
Bohumil Hlaváček
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Fotoreportáž
z PoháruČESKÝ
ZŠ v házené
REPREZENTOVALI
FLORBAL
Gymnázium Praha
Postupická
vybojovalo
bronzové medaile.
Ve florbalové špičce se naše škola drží
dlouho. Výsledkem je zisk několika titulů
mistra ČR, opakovaná účast na světových
hrách a pravidelná vítězství ve
středoškolské florbalové lize. Do tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy nám
přicházejí sportovně talentovaní žáci,
často již se sportovní florbalovou praxí
ze svých oddílů.
Za těmito úspěchy stojí také pravidelné společné tréninky studentů v rámci sportovní přípravy. Tak tomu bylo i letos,
při skládání týmů pro kategorii VI.B. A ročník 1994 je na naší škole opravdu povedený. Proto jsme přes republikové vítězství
dokráčeli až do Plzně, kde jsme se chtěli poměřit s nejlepšími severskými školami. Přes kolísavé výkony na turnaji jsme nakonec
urvali bronzovou medaili, i když jsem osobně doufal ve finále.
Marek Janda

Čeští náhradníci se v silné konkurenci neztratili. Dobruška obsadila pátou příčku a Stod byl nakonec šestý.

Děvčata z Uherského Brodu začala turnaj skvělou výhrou na Švédkami. Nakonec skončila na čtvrtém místě.
Několik dívek našeho týmu začalo s tréninkem florbalu již
na prvním stupni školy a ostatní se k nám připojily na začátku
druhého. Na našem týmu je výjimečné to, že jsme se všechny
sešly v jedné třídě a tím pádem máme důvěrnější vztahy a tak
se na sebe můžeme více spolehnout jak v běžném životě,
tak i v florbalovém světě. Zpočátku se nám nedařilo v souhře,
technice atd., ale postupem času jsme byly lepší a začaly
vyhrávat.
Prvního velkého vítězství jsme dosáhly v sedmé třídě
na republikovém finále Jaga Oxygen Cupu, které se odehrávalo
v rámci propagace mistrovství světa 2008 v ČR. Finále jsme si
užily v O2 Aréně jako předprogram finálového dne MS.
Dalším naším velkým vítězstvím byl mezinárodní turnaj Stupava cup 2009 , kde jsme se probojovaly až do finále, ve kterém
jsme porazily Polky. V roce 2010 jsme se probojovaly do republikového finále Orion Florbal Cupu žákyň kategorie IV
v Kopřivnici. Již od začátku této soutěže jsme si věřily a doufaly v republikový titul. Naše úsilí se nám vyplatilo a skončily
jsme na prvním místě. Za rok nás tato soutěž čekala znovu a my jsme opět postoupily až do republikového finále, tentokrát
do Plzně. Chtěly jsme obhájit loňské zlato, ale zabránila nám v tom ve finále ZŠ Dobruška, které jsme podlehly
na samostatné nájezdy 2:1. V letošním roce se konalo ještě jedno republikové finále, tentokrát spojené kategorie ZŠ a SŠ
do 17 let v Jedovnicích, kam jsme se rovněž kvalifikovaly a postoupily zde až do úplného finále. Soupeřem zde byla opět
ZŠ Dobruška a my jsme jim mohly vrátit hořkou porážku z Plzně. A podařilo se, porazili jsme je o tři góly. Sladkou tečkou
na tom bylo, že vítěz postoupil na světové finále, kde jsme teď odehrály svůj poslední turnaj v dresu školního týmu
ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod a obsadily čtvrté místo.
Tým děvčat ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod
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SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL

KULTURNÍ DEN
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VEČER NÁRODŮ
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FOTOREPORTÁŽ ZE ZÁPASŮ
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FOTOREPORTÁŽ ZE ZÁPASŮ
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ORGANIZÁTOŘI ŠAMPIONÁTU
ODVEDLI SKVĚLOU PRÁCI

AŠSK

Organizační výbor
Tomáš Veselý, předseda
Roman Kuběna, místopředseda
Jiří Mimra, technické zajištění hal, akreditace
Karolína Jirušková, ubytování
Marie Baxová, stravování
Lenka Jelínková, kulturní program, ceremoniál
Karel Kuběna, doprava
Vlastimil Hejcman, materiálové zajištění
Pracovníci AŠSK
Ladislav Petera, Jaroslav Koukal, Naďa Prokůpková,
Jarmila Nováková, Dana Soukupová, Josef Hostinský
Pracovníci ČFbU
Zdeněk Mlčoušek, Petr Šíma

pomáhali všichni...
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JAKÝ BYL ŠAMPIONÁT?

AŠSK

O skončeném mistrovství světa škol ve florbalu
si povídáme s předsedou organizačního výboru
Tomášem Veselým.
Jak hodnotíš právě proběhlé MS škol ve florbale?
S odstupem několika dnů hodnotím tento šampionát jako zdařilý. Samozřejmě, jako každý organizátor vím
o množství detailů, které se daly zvládnout jinak, možná i lépe. Na druhou stranu jsem se při minulých akcích
organizovaných nejen AŠSK ČR naučil, že je důležité, aby se možné komplikace organizátorů nedotkly týmů.
To se nám v Plzni, myslím, podařilo. Od samotných účastníků jsme byli vesměs chváleni.
Příprava takovéto akce není jistě bez problémů, popiš nám chvíle, které byly ty nejzásadnější?
Každá akce má svá specifika, tu je problémem něco, co v minulosti problém nebyl, jindy podobné záležitosti
proběhnou bez mrknutí oka. Nejtěžší jsou samozřejmě ty, které se objeví těsně před začátkem a jsou pro akci
významné. Jednou z nich bylo odhlášení dvou družstev z Ruska. Naštěstí na tuto situaci zareagovaly družstvo
dívek ze Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce a ZŠ Stod, jimi jsme nahradili chybějící družstva. Dalším byly
problémy íránského družstva se získáním víz. Až do středy, tj. třetí den po příjezdu ostatních družstev jsme si
nemohli být jisti, zda opravdu dorazí. Řešili jsme, zda máme změnit celý herní systém nebo riskovat a věřit, že
nakonec víza získají a budou moci přiletět. Rozhodli jsme se pro druhou variantu a vyplatilo se. Družstvo chlapců
dorazilo a stalo se tak jediným mimoevropským celkem na mistrovství.
Co myslíš, že je klíčové zajistit v průběhu turnaje?
Za předpokladu, že vše nezbytné k vlastnímu průběhu soutěže je zajištěné (ubytování, strava, hrací plochy,
doprava…) pak tím nejdůležitějším je, podle mého, distribuce informací , tzn. kdo kam, kdy a jak. Jakmile
účastníci tuší, co je čeká, kdy, kde a jak se tam dostanou, cítí se daleko komfortněji. V tomto směru je
nenahraditelná práce průvodců, kteří jsou s týmy v těsném celodenním kontaktu. Letos se akce zúčastnili
studenti Obchodní akademie Plzeň a Masarykova gymnázia Plzeň. Denní informační bulletin je druhou neméně
významnou částí distribuce informací. Ty z něj čerpají jak zástupci týmů, ale také průvodci a organizátoři.
S úrovní letošních bulletinů jsem byl nadmíru spokojen. Účastníci se v nich dozvěděli o veškerých událostech
s minimálně denním předstihem, navíc byl obohacen o rozhovory s účastníky a reportáže a fotografie ze zápasů,
které vytvářeli samotní studenti.
Je něco co tě na turnaji překvapilo?
Atmosféra večera národů. Byla plná přátelství a pospolitosti.
Jakýkoliv projev, ať už pěvecký nebo pohybový, byl odměněn
bouřlivými ovacemi. Už dlouho jsem podobný program
nezažil.
A co další pořadatel, najde se?
Věřím, že ano. Raději nebudu Polsko ani Nizozemí jmenovat,
abych to nezakřikl.
A na závěr?
Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravách a průběhu
akce jakýmkoli způsobem podíleli. Bez jejich práce a
obrovského zapálení by turnaj nebyl takovým jakým byl.
Doufám, že na nikoho nezapomenu když zmíním alespoň
spolupracující instituce, kterými byly DDM Stod, Masarykovo
gymnázium Plzeň, Obchodní akademie Plzeň, Česká florbalová
unie, pracovníci sekretariátu AŠSK Praha a samozřejmě
všichni partneři (viz strana 16). Díky!
Bohumil Hlaváček

Tomáš Veselý (vlevo) předal spolu s delegátem ISF
Janosem Martinkem dárek na památku hrdinovi úvodního klipu
mistrovství Pavlu Záhořovi.
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