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Rodiče nestojí u střídačky:

Děti by se měli naučit poslouchat pouze trenéry a soustředit se pouze na florbal. Ideální bude, 
pokud budete sedět nebo stát na druhé straně hřiště respektive na tribuně. Děti se na Vás nebudou 
neustále otáčet a budou se soustředit na florbal.

Rodiče dětem neradí:

Chceme, aby se děti na hřišti uměli sami rozhodnout v každé situaci. Pokud jim budeme radit, tak se 
nic nenaučí a budou pouze slepě čekat na naše příkazy.

Rodiče nekritizují rozhodčí:

Stejně, jako se učí děti hrát florbal, tak i většina rozhodčích v mládežnických kategoriích teprve sbírá 
zkušenosti. Ideální jsou zápasy, kde jde hlavně o zábavu ze hry. 

Rodiče fandí a vytvářejí pozitivní atmosféru:

Pozitivní povzbuzování celého týmu je vřele vítáno. Pomůžete tím všem dětem najednou, což je 
mnohem efektivnější, než povzbuzování pouze svého hráče. Pokud děti jsou tým, zkuste být také 
tým.
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Rodiče se trenérům nebojí tykat:

Všechny nabídky k tykání jsou velmi vstřícně vítány. Prosím beze strachu. Předem díky.

Rodiče se se nezaměřují na výsledky, ale na snahu:

Neptejte se na výsledky zápasu ani na počet vstřelených gólů. Ptejte se dětí co se jim na zápase 
nevíce líbilo. Co se jim povedlo. Kolik hráli a kolik dali gólů, vám řeknou sami, nemějte strach

Rodiče by měli být oporou dětem i v případě neúspěchu:

Děti budou chtít vyhrát. Je to přirozené. Budou smutné, pokud prohrají. To je také správné. My 
společně s vámi jsme ale štítem proti špatným pocitům. Rada jak ven z toho, že je dítě smutné, je 
jednoduchá. Najděte jakýkoli moment, který se dítěti povedl. Leckdy budou mít za cíl pouze vystřelit 
na branku, udělat jednu kličku, i když hned ztratí míček apod. Věřím, že všichni najdete pozitivní 
věci.
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Rodiče třikrát chválí a pak můžou jednou upozornit na chybu:

Nikdy děti nekritizujte za to, jak hrály. Dávejte jim spíše tipy. Neprobírejte s nimi taktické věci, sílu 
soupeře apod. Nikdy jim neříkejte, který jejich spoluhráč je slabší a kdo jim to v lajně kazil. Možná 
byl jen pro trenéry ten nejodvážnější, který se nebál zkoušet nové věci.

Ostatní týmy mají také trenéry a „trenéry“:

Připravte se na pravý opak našich trenérů. Touha po vítězství ji často zastíní myšlenku dětského 
sportu a tou by měla být radost z pohybu, ze hry a zábava s kamarády. Budou na děti křičet, radit 
jim, kritizovat je když se něco nepovede. Děti nebudou mít možnost vlastní volby.

Naučte také děti prohrávat:

Na to se připravte především vy. My víme, že je výsledek absolutně nepodstatný a vyrovnáme se s 
tím. Neznamená to samozřejmě, že chceme prohrávat
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Všechny děti dostanou stejný čas na hřišti bez ohledu na schopnosti:

Naše filosofie je dát VŠEM dětem příležitost zažít na hřišti co nejvíce složitých situací. Proto budeme 
děti, pokud možno rovnoměrně střídat. Je nám úplně jedno, jaká bude situace nebo stav zápasu. 
Proč? Protože jen tak se ti lepší naučí podporovat ty momentálně méně dobré. Jen tak se ti slabší 
naučí nést tíhu okamžiku a budou vědět, že jsou důležitou součástí týmu a budou vědět, že to za ně 
někdo neuhraje. Jen tak vychováme z našich dětí skvělé a psychicky silné sportovce, kteří budou 
makat pro tým.

Děti budou možná plakat:

Nikdo z nás to nemá rád a bolí ho, pokud jeho dítě brečí. Pokud bude smutné ze svého výkonu, 
utěšíme ho a jede se dál.


