
Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se 

něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra 

zlepšení se u nich výrazně liší. Začnu tedy naším A týmem mužů. Očekávání před sezónou byla 

vysoká. Cítili jsme, že máme dostatečně široký, zkušený a kvalitní kádr na to, abychom mohli soutěž 

vyhrát a vyhoupnout se tak o soutěž výše. Bohužel jsme od našeho plánu na míle daleko. Pozice A 

týmu v lize se nachází na sestupových místech.  

 

Mezi příčinami této situace je určitě více faktorů. Na vině je určitě zranění několika zkušených opor, 

ale hlavně docházka na trénink, která byla u hráčů A týmu sotva 50 %. Tým, který je složen z dobrých 

hráčů se skvělými individuálními schopnostmi, ale netrénuje, nemůže obstát v konkurenci, jenž v této 

lize určitě je! Do nebe volající je však i to, že ani docházka na zápasy není příliš oslnivá. Z osmi zápasů 

mají všechny odehrané jen tři hráči ze 14. Tak by to nemělo být. První tým našeho oddílu by měl jít 

příkladem všem. Myslím si, že ani tak nejde o výhry, ale hlavně o docházku na trénink, zápasy a 

celkovou chuť se zlepšovat. Musím přiznat, že jsme možná na začátku sezóny udělali chybu a na 

soupisce měli být trochu jiná jména. Je pravda, že má A tým před sebou ještě dva zápasy, ale i tak 

jsou podle mě změny nutné. 

 

 

 

 

 



Od B týmu se toho příliš nečekalo, cílem bylo hlavně udržení v soutěži do které po famózní jízdě 

z minulého roku postoupil. Tehdy tým táhla trojice hráčů Svoboda, Stýblo, Darebný, jenž na konci 

sezóny přestoupila do Králova dvora. Letos se tento tým musel spolehnout hlavně na kolektivní sílu, 

což ve spoustě zápasů vyšlo. 12 bodů získal B tým hlavně po výrazných týmových výkonech.  

O morálku 

tohoto týmu 

se hodně 

zasloužil 

Daniel 

Nejedlo, který 

hraje tuto 

sezónu ve 

skvělé formě. 

Jeho přínos 

týmu však 

nespočívá jen 

na hřišti, ale 

hlavně mimo 

něj, kde 

přenáší své 

nadšení na 

další hráče, ba co víc je jeho aktivita je vidět ve všech kategoriích, pomáhá jak při tréninku dorostu 

tak nejmenších. Odehrál i několik zápasů za A tým. Dalším velkým, troufnu si říct, že největším 

přínosem pro Eden byl příchod bratrů Kamešových. Ti dodali tolik potřebnou novou energii. Mladší 

z bratrů Martin se aktivně zapojil do tréninku nejmenších a nyní je mou pravou rukou a na hřišti patří 

k nejlepším hráčům. Starší Dominik též pomáhá s tréninkem nejmenších. Jeho velkým přínosem je 

však grafický um a ochota při tvorbě různých prezentací, plakátů a v poslední době i hráčských 

kartiček! 



Dorost byl tým od kterého se nejvíce očekávalo. Jelikož se jednalo o spojení dvou kategorií do jedné, 

měl vzniknout nabitý a konkurence schopný kádr. Bohužel na začátku sezóny přišlo citelné oslabení 

týmu a to odchod Tomáše Váni do  Králova dvora. Dále pak ukončení „kariéry“ u Lucie Kupkové, která 

dala přednost škole a tenisu, Filipa Vernera, který dostal roční stopku za faul z minulé sezóny, Matěje 

Kasíka, jenž dal přednost koloběžce, absence Michala Bartoníčka kvůli dlouhodobé nemoci a slabá 

docházka od hráčů s velkým 

potencionálem jako Jiří Hrabár a 

Patrik Nejepsa. Po půlce sezóny je 

dorost tak úplně jinde než si to 

hlavní trenér této kategorie Lukáš 

Hlávka představoval. Navíc nadšení 

určitě nepřidaly ani zprávy o 

odchodu Filipa Záveského do 

Panthers, nebo skončení brankáře 

Jiřího Veselého.  

 

 

Není však všem dnům konec a na všem se dá pracovat. Jak jsem říkal v poslední době se o tým 

dorostenců a jeho hru zajímá i Dan Nejedlo, Martin Kameš a Jan Podhorník, kteří se snaží hru dorostu 

pozvednout a najít ztracenou motivaci. V tom by mohl i 

pomoct nově příchozí hráč z Králova Dvora Adam Hipča 

 

.  

 

 

 

 

V kategorii nejmenších se nám jistě povedlo udělat revoluci. Po 4 letém 

vedení této kategorie Petrem Kolmanem, kdy bylo v této kategorii 

maximálně deset dětí, jsem se rozhodl, že si ji vezmu pod křídla já. Řekl 

jsem si, že využiji všechny své zkušenosti a znalosti k tomu, abych tímto 

zachránil edenských florbal, 

jelikož reálně hrozilo a možná 

ještě stále hrozí sloučení 

s týmem Králova dvora.  



Během jara jsem pracoval jako instruktor na školách v přírodě pro společnosti Sportlines s.r.o. . Za 

spoustu mých zkušeností a fíglů jak pracovat s nejmenšími vděčím právě této práci. Dále pak 

samozřejmě vděčím i mé šestileté zkušenosti 

trenéra. Šířím filozofii Mgr. Jiřího Kysela. U 

nejmenších děti by měli být nejlepší a nejzkušenější 

trenéři, tréninky musí být hravé a v žádném případě 

nesmí být stereotypní. Nejde ani tolik o florbal 

samotný, ale hlavně o to, aby to děti bavilo a chodili 

z tréninku 

nadšené, 

aby u 

florbalu 

zůstali. 

Snažím se toto dodržovat a šířit tyto myšlenky dál mezi ostatní 

trenéry Edenu. 

Změnil jsem tedy absolutně pojem tréninku samotného. Nyní 

pracujeme ve velkém týmu trenérů s maximálním využitím 

plochy. Jednou za čas připravíme dětem nějaký speciální trénink s určitou tématikou. Měli jsme už 

například barevný trénink, 

talentovou soutěž atd. Na první 

trénink přišlo nějakých 13 dětí. 

Naší dobrou prací jsme přilákali 

dalších 17. Samozřejmě je jasné, že 

všechny děti i jednoho sportu 

nezůstanou a proto, je nutné pořád 

pracovat na nových členech. Je 

nutné spolupracovat s rodiči, 

jelikož ti ač se to nezdá tvoří 

fotbalovou terminologií 12 hráče. 

Je nutné rozvíjet u hráčů už teď 

loajalitu ke klubu. Kolikrát stačí takové drobnosti jako hráčské kartičky (skvělý nápad Daniela  Nejedla 

a Dominika Kameše), klubové trička, pokřiky atd. V létě se navíc chystám jet s touto kategorii na 

soustředění, kde bude hlavní náplní především stmelení kolektivu. Věřím, že od nové sezóny budeme 

hrát soutěže hned ve dvou věkových kategoriích a každým rokem budeme kategorii přidávat.  

Podle mého názoru je tato kategorii nejdůležitější. Kámen úrazu našeho mládežnického a vlastně i 

dospělého florbalu je v tom, že hráči nemají kam jít ani odkud jít. Věnovali jsme se příliš dlouho jedné 

věkové skupině a zatím jsme se vůbec nestarali o pramen. Nyní máme pramen velmi slušný.  

Nesmíme tedy dopustit, aby nám vyschl. Naopak musíme z něj udělat vodní nádrž  



Děkuji bratrům Kamešovým a Danielovi Nejdlovi za pomoc při vedení dětských tréninků, moje díky 

patří i dalším: Karel a Petr Kolmanovi, Tomáš Bobok, Lucie Kupková, Libor Hrubý, Tomáš Váňa, Jan 

Mourek, Filip Záveský, Lukáš Rada, Tereza Mařánková, Hrabár Jiří, Filip Mareš, Petr Pfeifer, Jan Resl, 

Jan Podhoník, Lukáš Hlavka a další.. 

 

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být!  

 

Přeju všem našim členům a fanouškům 

Krásné prožití Vánoční svátku a mnoho štěstí do nového roku  

Lukáš Dominguez 

Hlavní trenér  

 

 

 


