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Klubová soutěž

KROK  ZA KROKEM

V neděli 4.4.  skončila klubová akce s názvem
Krok za krokem, kde měli hráči sbírat pro svoji
kategorii jakoukoliv sportovní aktivitou uražené
kilometry. Tentokrát se klub rozhodl do soutěže
zapojit i rodiče, kteří sbírali kilometry s nimi. Aby
to nebylo jenom o tom, kdo nasbírá nejvíce
kilometrů za 9 dní, probíhala každý den              v
určený čas speciální možnost získat kilometry
navíc. Hráči dostávali každý den ráno video, kde
bylo sděleno, kde a kdy se mají ocitnout. Jedna  z
možností, jak bonusové kilometry získat, bylo
například dostavit se v 5:30 na místo analuS U
(pozpátku U Sulana), anebo zastihnout trenéra,
který sdílel svoji aktuální polohu. Aby se akce
nestala jenom soutěží v jízdě na kole, rozhodli se
organizátoři vytvořit koeficient, který vyrovnal
podmínky pro sbírání kilometrů. 

ČTĚTE VÍCE 

Sázení stromků  | 2
Strži spolu proti sobě | 3

RESTART tréninků | 4

Např. naběhané kilometry se násobily 2krát
nebo jízda na bruslích se násobila 1,3krát. Hráči
tak vystřídali nespočet sportovních disciplín.
Celkovým vítězem se stalo družstvo mladších
žákyň, které dokázalo nasbírat 6654 km. Na
druhém místě se umístila kategorie přípravka  s
5299 km a vzápětí za nimi elévové s 5105 km.
Pokud byste měli zájem se podívat na vytvořená
videa, kde trenéři zábavnou formou sdělovali
bonusové úkoly, naleznete je na youtubovém
kanále Floorball Club Písek.

Máme radost,  že se nám podařilo rozhýbat
svoje členy i jejich rodiče a těší nás, že již nyní
můžou hráči trénovat společně se svojí
kategorií. 
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ČLENOVÉ  KLUBU
POMOHLI  ZASADIT
NĚKOLIK  SET
STROMKŮ  
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"Touto cestou
děkujeme Lesům
města Písku za
možnost realizace
pomoci přírodě a
budeme rádi za
další podobné
akce."

MICHA L  HANZ L Í K
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V neděli 11. dubna se vydala část píseckých trenérů, hráčů a rodičů do píseckých lesů, kde se jim
podařilo zasadit zhruba 600 - 700 nových smrčků. Všichni zúčastnění si práci užívali a nechyběla
ani hostina v podobě polévky a zdravých špekáčků. V době, kdy nám byly odejmuty vnitřní areály, se
znovu ukázalo, jak důležité je mít přírodu na své straně. Proto jsme rádi, že jsme jí to mohli částečně
vrátit. 

NOVÁ ČLENSKÁ SEKCE

Více na str. 5 
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Mezi staršími žáky proběhla celorepubliková
soutěž s názvem Strži spolu proti sobě, do které
jsme se zapojili my a týmy z Českých Budějovic,
Olomouce, Litvínova, Prahy a Mladé Boleslavi.
Hlavní    myšlenkou    této    soutěže   bylo    opět
v hráčích probudit soutěživost a nahodit interní
komunikaci mezi spoluhráči. Troufáme si říci, že
se tuto myšlenku povedlo naplnit. Jak vůbec
soutěž probíhala? Každé tři dny dostávali hráči
videa, ve kterých měli vždy čtyři úkoly z různých
oblastí (koordinace, posilování, aerobní oblast,
funfair skill).
Následně  hráči posílali přes komunikační kanály
svoje výsledky trenérům, kteří úkol vyhodnotili a
zapsali do společně sdílené tabulky. Na konci
každého třídenního cyklu se hráčům poslalo video
s průběžnými výsledky a hráči tak věděli, jak si v
soutěži vedou. 

Nakonec jsme soutěž ovládli my!!!

Hráčům tímto děkujeme za vzornou reprezentaci
klubu!!!
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STRŽI  SPOLU  PROTI  SOBĚ  
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MÁŠ ZÁJEM O TENTO KRYT???

Odkaz na stránky, kde se dá tento kryt zakoupit,
naleznete na našich webovkách www.fbcpisek.cz 
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RESTART TRÉNINKŮ
Ve středu 14.4. se díky rozvolnění epidemiologických opatření opět rozběhly florbalové
tréninky. Jsme rádi, že hráči tréninky vzali útokem.  Většina se jich tak mohla po dlouhé době
opět setkat a konečně si pořádně popovídat se svými kamarády! Za klub se snažíme pohotově
reagovat na aktuální situaci a podle toho měnit tréninkové plány a skupiny. Děkujeme všem
rodičům a hráčům za spolupráci! 

 

Členové se mohou těšit od nové sezóny na novou členskou sekci vytvořenou přímo
florbalovými hráči a trenéry. Momentální členská sekce nenaplnila základní myšlenku
vylepšit komunikaci a především neobsahovala agendu klubu. Věříme, že budete s novou
sekcí spokojeni. Registrovat se můžete již od začátku dubna! Veškeré informace
naleznete v emailových schránkách.

JSTE JIŽ

ZAREGISTROVÁNI

DO NOVÉ ČLENSKÉ

SEKCE??? 
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NÁBOR DO DĚTSKÉ REDAKCE
Baví tě fotit nebo natáčet videa?
Nemáš problém napsat krátký článek?
Chceš se podílet na tvoření obsahu do
novin? 
Napiš na matyas.reichl@icloud.com

SLEDUJ NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

floorballpisek

floorballclubpisek

Floorball Club Písek

PARTNEŘI  KLUBU

Floorball Club Písek
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