
FLOORBALL "NEWS" PÍSEK 
Jediné  f lorba lové  noviny ,  kde  na jdeš  opravdové čt ivo .  

ČÍSLO 2.
 

Kveten 2021 strana 1

Floorball RACE Písek + rozhovor s Michalem Malíským 
O víkendu 8.-9.5. proběhla v klubu další sportovní
akce s názvem Floorball Race Písek, ve které bylo
za úkol během co nejkratší doby zdolat trať, která
obsahovala několik překážek. V sobotu běh
probíhal pro naše nejmenší hráče a v neděli se
naopak soustředil na starší. Z obou dnů vzniklo
video, které naleznete na našem youtubovém
kanále. Akce se opět velmi zdařila a věříme, že
příští rok ji určitě zopakujeme. Hlavním
iniciátorem celé akce byl trenér Michal Malíský.
Zeptali jsme se ho na pár otázek, které si můžete
přečíst níže: 

Jak tě napadlo vymyslet zrovna tento závod typu
Spartan race apod.?
Vzhledem k pandemii , kdy florbal vůbec nemůžeme
hrát, vymýšlí klub pro hráče různé stezky a výzvy.
Sám podobné závody běhám (Spartan race,
Gladiator race, Predator race), a tak mě napadlo
takový závod připravit i pro náš oddíl. 

Myšlenka se líbila, a tak doslova během pár týdnů
vzniknul náš první ročník Floorball Race Písek.

Byl jsi spokojený s průběhem celé akce?
Byl jsem velice spokojen. 79 běžců si vyzkoušelo něco
nového a všichni byli spokojeni, v cíli byla výborná
atmosféra, všichni se navzájem podporovali a o tom
to je. Velice mě potěšilo nasazení všech
zúčastněných. Byli jsme překvapeni vysokým
tempem všech běžců a jak se prali s úkoly a
nástrahami tratě.

Michal Hanzlík (vlevo) s Michalem Malíským (vpravo) 



Je něco, co bys po konání akce změnil? 

FLOORBALL "NEWS" PÍSEK
Květen 2021

ČÍSLO 2.
 

Už když jsme trať připravovali jsme věděli, že chyby
odhalíme až při samotném závodu, i proto jsme se
po závodu ptali běžců, jaká pro ně byla trať a co pro
ně bylo nejtěžší. Teď vím,  že musíme pro příště
změnit pořadí úkolů, aby se nám u některých
překážek či úkolů nedělaly fronty.

Jak hodnotíš celkovou náročnost sobotního i
nedělního běhu? 
Sobotní mini měla 2 km a bylo na ní 7 překážek.
Trať velmi členitá lesní cestou, žádná rovinka jen z
kopce nebo do kopce. O to větší obdiv jak to malí
kluci a holky zvládli a s jakým nasazením bojovali.
Nedělní maxi měla 5,5 km s 11 úkoly. Opět velmi
členitá trať v lese, když běžci museli překonat kopec
z hradiště k řece dolů i nahoru. Obě tratě byly
úmyslně vybrány v těžším terénu, k takovému
závodu to prostě patří. S náročností jsem byl
spokojen. Určitě nechceme nějaký extrém. Věřím, že
na další ročník najdu obdobně obtížné tratě, aby to
všechny bavilo jako tomu bylo teď.

Chceš ještě něco dodat?
Na závěr bych chtěl poděkovat všem co se podíleli na
přípravě a dobrovolníkům, kteří pomáhali na
překážkách a byli tak nápomocni běžcům. Bez nich
by se takový závod nedal pořádat. 

Tímto bychom chtěli Michalovi poděkovat za
výbornou organizaci závodu a všichni v klubu
pevně věříme, že příští rok se sejdeme ještě ve
větším počtu! 
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Chtěl by ses stát florbalistou? Zkusit si
florbalový trénink a vše, co je s ním spojené?
Kontaktuj nás a domluvíme se na Tvé
florbalové budoucnosti v Písku. Nabíráme
hráče od ročníků 2017 a starší!

POJĎ HRÁT FLORBAL!!
Právě teď je nejlepší čas začít

Michal Hanzlík

tel: 734 538 643

michalhanzi@seznam.cz

Od nové sezóny schválil Český
Florbal pro soutěže mini přípravka,
přípravka a elévové nové zmenšené
branky. Na turnajích proto budete
moct nově vídat tyto nové modely!!!

Náš klub toto rozhodnutí
jednoznačně podporuje a těšíme se
na turnaje, kde budou mít naši dětští
brankáři branku, která bude
adekvátní jejich věku.

Od nové sezóny se mládež dočká nových branek!
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WANTED 
 aneb ztratil se dravec z loga florbalového píseckého klubu 

Již před týdnem se po Písku linula zpráva, že ulítl
dravec z loga florbalistů a tím i začala detektivní
pátrací stezka. Stezka v Píseckých horách. V první
květnový víkend se mohl kdokoliv zapojit do
hledání ztraceného dravce. Stezka nebyla určena
jen pro členy klubu, ale i pro širokou veřejnost.    A
jak celá cesta vypadala?

Pro účastníky WANTED stezky byla první
indície U třech rybníků, kde se dozvěděli, že
dravec mohl ulítnout směrem k vodě, do lesa
nebo do skal. Správnou cestu vědel jen sám
dravec. Někteří detektivové měli správný
instinkt a vydali se rovnou směrem do skal.
Tato cesta končila na kopci Bejčák a účastníky
mohla potěšit placka florbalového píseckého
klubu. A co další cesty? Cesta k vodě vedla k
rybníčku u obory s muflony. Bohužel, tato
cesta nebyla správná a malí detektivové se
mohli vrátit zpět na rozcestí nebo se dostat
přes nápovědu na lesní cestu. Cesta do lesa
nebyla také špatná varianta, ale nutila k větším
sportovním výkonům. Všechny tři cesty byly
poseté stopy ztraceného dravce, ale také
úkoly, které měly posilnit malé detektivy. Jaké
úkoly se mohly plnit? Účastníci si zkusili
postavit hnízdo pro dravce. Zkoušeli mrštnost,
ale i úkoly na poznávání přírody, kde se dravec
mohl vyskytovat – vyrábění stop stromů nebo
povídání o lesních oplocenkách. Připomněli
jsme i historii dřívějšího lesního divadla.
Chceme poukázat na to, že Floorball Club
Písek je všestranný klub, záleží nám na pohybu
dětí, ale také na povědomí o okolním světě.

 
"Wanted stezka nebyla rozhodně
poslední. Motivuje nás nadšení
dětí a také přístup rodičů. Dnešní
doba je těžká a myslíme si, že
každá příležitost zpestření je
užitečná pro tělo i mysl."

ANNA VODSLOŇOVÁ
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Shrnutí sezóny 2020/2021
V měsíci květen jsme si pro naše fanoušky,
členy a příznivce klubu připravili video, kde
jsme shrnuli sezónu 2020/2021. Víme,  že tahle
sezóna nebyla pro nikoho jednoduchá. Chtěli
jsme udržet naše členy co nejvíce v pohybu, a
proto jsme si pro ně připravovali řadu soutěží,
úkolů a v neposlední řadě i online tréninky,
které rodiče velice ocenili. Níže si můžete
měsíc po měsíci přečíst, co vše jsme pro naše
členy připravovali.

Léto a září
Stále probíhaly klasické tréninky  a turnaje

Říjen
Vznikaly první individuální tréninky. Zavedli
jsme do klubu sportovní program XPS. 

Listopad
Naším nejmenším členům jsme představili
stezky za pokladem, které se konaly vždy po 14
dnech. 

Prosinec
Proběhla mikulášská cesta. Hráči si tak mohli
vyžehlit své hříchy u Mikuláše a čerta. Díky
volnějším opatřením jsme mohli restartovat
tréninky aspoň venku. 

Leden
V lednu se opatření zhoršilo a my jsme tak
museli opět přejít k individuálním tréninkům.
Připravili jsme si pro hráče klubový kvíz za
pomocí QR kódů a  dostali jsme možnost od
partnerského oddílu Tatran Střešovice
zúčastnit se soutěže, ve které vyhrál tým, který
jako první nasbíral jakoukoliv sportovní cestou  
2200 Km. Této soutěže se zúčastnili hráči od
kategorie přípravka až do starších žáků. 

Únor
Hráči dostali propozice k výzvě Písecká cesta.
Zde plnili několik obtížných úkolů ve třech
různých kategoriích. V únorů probíhaly
rodičovské schůzky, díky kterým jsme dostali
zajímavé postřehy k vytváření nových soutěží.
Spustili jsme také pravidelné ONLINE tréninky  

Březen
Představili jsme novou celo klubovou výzvu
Black vs Green. Tato výzva měla obrovský
úspěch. Celý klub se rozdělil na dvě části, které
měly své kapitány. Po dobu 14. dní dostávali
hráči každé ráno úkoly a získávali body pro svůj
tým.

Přelom března a dubna 
Další výzva pro naše členy, tentokrát se utkaly
proti sobě jednotlivé kategorie, které naháněly
po dobu 9. dní co nejvíce kilometrů.  

Duben
Duben patří jednoznačně k Velikonocím, a
proto jsme si pro naše členy připravili
velikonoční stezku. 

Květen
Ztratil se nám dravec z loga a nejen členové
klubu, ale i široká veřejnost měla možnost
dravce nalézt ve víkendové stezce. V druhé
polovině května probíhal i terénní závod. Zde si
museli hráči šáhnout do svých energetických
zásob. 

Video souhrn naleznete na našem YT kanále



V neděli 30. května se v Oslově uskutečnil první
florbalový turnaj pod širým nebem. Přihlásilo se
sedm družstev složených z různých věkových
kategorií. Mladou krev zastupovaly týmy z řad
dorostenců a juniorek (Bobři, Lovci bobrů, I slepé
veverky občas najdou oříšek), zkušenější týmy
současní i bývalí hráči A-týmu mužů a žen (Kluci
z výčepu, Plzeňský Pivsoni, Forever young a
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantys
iliogogogoch).

Hrálo se systémem tři hráči v poli na malé
florbalové brány. O vypjatá utkání až do poslední
vteřiny nebyla nouze. Spousta hráčů a hráček
chtěla ukázat, že nepatří do starého železa a
nadějní mladíci zase předvést, že už mají
dovednosti na to, potrápit „staré bardy“. Papírové
předpoklady se plnily a hned od začátku se
rýsovalo konečné pořadí. Nečekanou zápletku
přineslo poslední utkání, v němž padl doposud
neporažený tým Plzeňských pivsonů. O celkovém
vítězi muselo rozhodnout skóre vstřelených a
obdržených gólů. A podle hesla „Mládí vpřed!“ se
vítězem stal tým Bobři ve složení Ondřej Walter,
Dominik Suchan, Matěj Prčík, Ondřej Šareš, Jan
Prokopec, Vít Prokopec, Jakub Hejpetr, Tomáš
Louženský, Štěpán Slunečko.
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OPEN AIR TURNAJ - OSLOV
Krásné prostředí, vlídné počasí, přátelská
atmosféra a skvělý občerstvovací servis pana
Zděňka Charváta a Jardy Hryzbila, našich věrných
fanoušků, to vše jistě udělá z celého turnaje
každoroční tradici. 

Velký dík patří obci Oslov za možnost využití
prostor venkovního hřiště s umělým povrchem
nejen v rámci turnaje, ale i tréninků, které jsme
zde v době rozvolňování koronavirových restrikcí
mohli pořádat.

„Naši hráči a hráčky měli dlouhou
herní pauzu a myslím, že přesně
tento typ turnaje potřebovali.
Nebyl ani tak důležitý výsledek,
ale to, aby zase všichni měli
radost ze hry a prožili emoce,
které k tomu patří. Za sebe bych
moc rád poděkoval hráčům,
fanouškům a především všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do organizace. Je to pro
nás velká pomoc.“

MICHAL HANZLÍK
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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

WWW.FBCPISEK.CZ


