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Naše cíle
Zaměřujeme se na všestranné pohybové dovednosti, 
fyzický i mentální vývoj jednotlivců. Správným přístupem se 
snažíme o komplexní osobnostní růst dětí. Naším cílem jsou 
pohybově vzdělaní, charakterově disciplinovaní a přátelští 
sportovci, kteří respektují “fair-play” a který budou na 
sezóny v našem klubu vždy s radostí vzpomínat.



Naše vize
Náš cíl

Naše vize
Budovat respektovaný klub se 
stabilní strukturou, který bude 
svým členům schopen 
poskytovat kvalitní zázemí. 
Vytvořit pozitivní prostředí, ve 
kterém se hráči budou cítit 
komfortně, šťastně a florbal je 
bude bavit.

Náš cíl
Vychovávat hráče s jasnými 

hodnotami, morálně silné, 
dostatečně sebevědomé 

čelit výzvám a schopné 
vlastního rozhodnutí.

Rozvoj hráče a jeho 
přirozený růst je vždy na 

prvním místě.



Celoroční nábor 
Hledáme nové členy do naší 
florbalové rodiny!



Kontakt

Domluvte se s 
trenérem dané 
kategorie, kdy 
máte na trénink 
dorazit.

ZKUSTE SI 
TRÉNINK

Přijďte po 
dohodě s 
trenérem na 
trénink dané 
kategorie

Přijďte se na 
trénink podívat

Měsíc trénování 
máte u nás 
zdarma!

Přidejte se k nám!

Pokud vás 
florbal bude 
bavit, tak není 
na co čekat!

Jak se k nám 
přidat?
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S sebou stačí sportovní oblečení a obuv, pití a florbalová hůl. 
Pokud nemáte vlastní, tak pro mladší kategorie rádi zapůjčíme (informujte 
předem trenéra, že potřebujete hůl zapůjčit).



nábor

Mladší žáci
2012-2015

Trenér: Marek Matěj
marek.matej@fbcfm.cz

přípravka/elévové
2009-2008

Trenér: Petr Řeha
petr.reha@fbcfm.cz

Starší žáci

Pořádáme nábor hráčů a hráček do těchto mládežnických kategorií

2011-2010
Trenér: Michaela Bundinská

michaela.budinska@fbcfm.cz



Rozpis 
tréninků



Další akce
V klubu

Innebandy Camp
O letních prázdninách máme pro 
děti připravený florbalový kemp. 
Děti tak mohou strávit týden 
plný sportu a zábavy v 
prostorách sportovního areálu 
Čeladná.
Obsahem jsou tréninky, jak 
florbalové, tak kondiční a také 
klasické táborové aktivity

Zakončení sezóny

V prostorách domácí haly 
Čeladná se vždy pořádá 

zakončení sezóny, na kterém 
si rodiče zahrají proti svým 

ratolestem a rozloučí se tak s 
uplynulou sezónou.   



Vedení klubu
Petr řeha

Předseda klubu
 hlavní trenér st. žáci

Daniel řeha

Sekretář oddílu
 trenér starší žáci

Ondřej Frömmel

Trenér muži, junioři, 
dorostenci

Vladan SukaČ

Trenér muži, junioři,
dorostenci

Dalibor Jekielek

Trenér juniorky, ženy

Marek Matěj

Trenér elévové, mladší žáci

Michaela budinská

Trenér ml. žáci, kondiční trenér



Sledujte nás!

florbalfrydekmistekwww.fbcfm.cz @fbc.fm

Sledujte nás na webu a sociálních sítích!

http://www.fbcfm.cz/
https://www.facebook.com/florbalfrydekmistek
http://www.instagram.com/fbc.fm

