
TJ Bukovinka  

Fotbalová přípravka aneb fotbalová škola pro nejmenší. 

Vážení přátelé sportu, sousedé, dítka i rodičové. TJ Bukovinka si pro Vás připravila 

vynikající tělovýchovný projekt fotbalové přípravky dětí ve věku 5-8 let, který 

startuje již od září tohoto roku. Co od fotbalové školy pro nejmenší očekávat? Dítka 

mají úžasnou příležitost, zábavnou formou se seznámit s fotbalovým prostředím, 

čekají na ně různé pohybové hry, které harmonicky rozvinou jejich prostorovou orientaci, 

zlepší jejich fyzickou a pohybovou motoriku,  získají základní sportovní návyky a stanou se 

součástí svého sportovního týmu. Fotbal je kolektivní sport, prvořadým úkolem bude u dětí 

rozvíjet kladné morální vlastnosti - přátelství, kolektivnost, smysl pro vzájemnou pomoc, 

vytvářet pozitivní vztah ke sportu jako k celku. 

Nově vznikajícímu oddílu, se TJ snažila vytvořit co možno nejvhodnější podmínky, proto 

vypracovala znamenitou koncepci tréningu, speciálně zaměřenou pro nejmladší populaci dětí, 

vše bude probíhat pod zkušeným trenérským dohledem, připraveno je dostatečné herní zázemí 

pro možnost celoroční aktivity oddílu.  

Jistě se dá položit otázka, proč zrovna fotbal? Zde bude jistě zajímavé, zeptat se přímo 

novodobého buditele Tomáše Hlouška. „Ahoj Tome, jak jsi přišel na myšlenku podnítit 

založení oddílu fotbalové přípravky?“ „ K obnovení činnosti fotbalového oddílu v Bukovince 

je jistě mnoho důvodů. Uvedu dva, z mého pohledu důležité. První je umožnit dětem prožít 

radost ze hry, vstřelených gólů a rodičům i ostatním občanům se o víkendu setkat u tak 

skvělé podívané, jakou dětský fotbal bezesporu je. Rád vzpomínám na své dětské fotbalové 

roky pod vedením pana Možného a pana Toufara a rád pomohu vytvořit dobré podmínky 

dětem i v dnešní době.  Dalším důvodem je snaha oživit činnost v areálu na Kopanině. Byla 

by škoda nechat toto místo dále bez využití. Pokusíme se ho zrekonstruovat a využít ke 

kulturním a sportovním účelům.“ Zde je možno jen kvitovat, domácí fotbal měl opravdu 

širokou základnu a stal se skutečnou místní vášní, tedy je rozhodně na čem stavět. Fotbal je 

jeden z nejsnadněji zvládnutelných sportů, proto je ideální vstupní branou na počátku 

sportovního rozvoje mládeže. Není tedy nic snazšího, než přijít v úterý 5. září v 18:00 na 

hřiště na Kopanině - pořádáme nábor pro chlapce ročníků 2010 - 2012 a dívky ročníků 2009-

2012.  Budete u zrodu nového fotbalového týmu v Bukovince. 

Pokud by někdo před zeleným trávníkem dával přeci jenom přednost čistě  halovému  

prostředí, tak i zde se nabízí další kolektivní sport a to …. 

Fenomén jménem „Florbal“ 

Kombinačně hra připomíná hokej, ovšem florbal je jedinečný, má svá specifická 

pravidla, hraje se v hale lehčeným míčkem a speciální holí takzvanou „florbalkou“. 

Právě pro svou finanční nenáročnost a herní dynamiku, si florbal získal srdce 

mnoha mládežníků. O to, že se mládežnický florbal v naší sportovní obci 

dlouhodobě zabydlel, má hlavní zásluhu vedoucí oddílu Vlastimil Dufka.  

„Ahoj Vlastimile, historie místního florbalu by jistě zadala na celý článek, přesto jen krátce, 

kdy a jak   florbalový oddíl vznikl?“ „Na počátku je třeba zmínit především Miloše Vondála, 

následně  Drahoše Brusta,  právě oni zažehli  jiskru florbalu, který vyvolala ten pravý 

mládežnický zápal, který plane do dnes. Já jsem společně Drahošem  navázal  na zájem o 

tento sport a obnovil oddíl přibližně v roce 2008. Protože se zvyšoval počet turnajů, 

přirozeně následovalo přihlášení do florbalové soutěže. Dnes máme dva soutěžní týmy a to 

mladší žáci a starší žáci. Od nás jsou mladí  sportovci plně připraveni na další možnost 

uplatnit se vyšších sportovních klubech na profesionální úrovni.“ „Jedná se tedy o zavedený 

a skvěle fungující oddíl, jak bys přiblížil potenciálním zájemcům činnost ve svém oddílu?“„ 

Trénujeme děti od 6 do 13 let, u mladších upřednostňujeme hravost a nadšení z pohybu, zde 

se seznamují skutečně jen se základy florbalu. U kategorie starších, se florbalové 



dovednosti jen postupně rozvijí přiměřeně jejich dovednostem a věkovému zařazení. Naše 

pojetí florbalu, musí přinášet radost a o tom to je.“ „Kde se mohou zájemci o tento sport 

hlásit, podívat, nebo vyzkoušet?“ „Samozřejmě bych chtěl pozvat všechny rodiče a jejich 

ratolesti na naše středeční  tréningy v místním kulturním domě, nebo na zápasy dle 

aktuálních rozpisů. Mne můžete kontaktovat na čísle 724 722 416, nebo na 

VDufka@seznam.cz  Jistě se rádi uvidíme a popovídáme o tomto zajímavém sportu. Jsme 

sice malý oddíl, ale s velkým srdcem, u nás svou radost ze sportu najde skutečně každý.“  

 Od florbalu se můžeme přesunout k jinému, neméně významnému tématu. Je důležité zde 

zmínit, že TJ je spolek, který svou povahou spadá do neziskové sféry, je založen na skutečně 

nezištné dobrovolnické aktivitě svých členů. Činnost je závislá na sponzorských darech 

sportovních příznivců, kde nejvýznamnějším partnerem je naše domovská obec.  Bez přímé 

podpory naší obce si nelze představit fungování mnoha tělovýchovných projektů, za což patří 

naší obci nezměrné poděkování. A jaký je pohled z druhé strany? Máme tu čest, dotázat se 

přímo Pavla Malíka, starosty obce Bukovinka. “Ahoj Pavle, je známo, že máš ke sportu velmi 

pozitivní vztah. Jak ty, z pohledu zastupitele obce Bukovinka vnímáš dobrovolný zájem 

občanů udržovat sportovní aktivity, případně zájem vytvářet nové tělovýchovné projekty?“ 

„Zájem občanů o udržování sportovních aktivit mne velmi těší. Dnešní 

přetechnizovaná doba spíše svádí mladší generace ke sportovní nečinnosti, a 

proto je velmi nutné činit jakákoliv opatření, která tento novodobý nešvar mohou 

eliminovat. Velmi si vážím všech spoluobčanů, kteří podporují sportovní dění v 

naší obci, a to jak těch, kteří se aktivně zapojují do vedení dětí a mládeže ve sportovních 

kroužcích, tak i těch, kteří sami sportují a jdou tím příkladem i ostatním spoluobčanům. 

Vždyť zde máme slušné zázemí, které lze využívat ke sportovním aktivitám, celoročně je 

využíván obecní společenský dům, je vybudováno malé hřiště „TJ Sokolské“ a v neposlední 

řadě nelze opomenout fotbalové hřiště „Na kopanině“, které je momentálně ve špatné 

kondici a zajisté by si zasloužilo svoji rekonstrukci. Bukovinka měla vždy dobrou fotbalovou 

základnu a bylo by výborné navázat na momentálně skomírající tradici.“ „Jaký pohled máš 

na projekty, zaměřené pro ty nejmladší dítka, které se teprve začínají seznamovat s krásou 

sportovních aktivit?“ „Není přeci nic krásnějšího, než vidět malé dítě jak se snaží jezdit na 

odrážedle nebo kole, jak bojuje s míčem nebo houpačkou, prostě jak se snaží rozvíjet své 

motorické schopnosti. A k tomu všemu je potřeba nás dospělých, kteří děti k těmto aktivitám 

vedou a jsou schopni pro ně připravit vhodné podmínky. Velmi podporuji a i nadále budu 

podporovat veškeré sportovní aktivity, které pomáhají k fyzickému rozvoji dětí a mládeže a 

vůbec k celkové lepší kondici naší společnosti.“  

Vážíme si, že starosta obce Bukovinky si udělal čas a děkujeme za jeho přínosné vyjádření 

k sportovním aktivitám v naší obci. TJ má zájem rozšířit mládežnickou základnu, protože 

považuje mládež za základní pilíř jakékoliv činnosti. Po prázdninách se jistě setkáme na 

sportovních akcích a je na co se těšit. „Budiž je sport naší vášní, ať přináší všem jen samou 

radost.“ TJ Vás srdečně zve a s radostí očekává všechny zájemce, kteří se přijdou podívat, 

vyzkoušet, nebo přímo se zapojit do připravených sportovních aktivit. Na shledání s Vámi, se 

těší TJ Bukovinka.   

 

 

 


