
Jesenick! kur!r

52 • Jesenick! kur!r • zá"í 2022  www.mujesenice.cz

SPORT

Fotbalová !kola Optimum Sport Zdim"#ice 

„Ná! spolek není jen krou$ek po !kole,“ #íká Jan 
Hubínek z% fotbalové !koly Optimum Sport Zdi-
m"#ice, kdy$ hodnotí první rok &innosti. Zeptali 
jsme se ho, jak se první sezóna vyda#ila.
Fotbalová !kola p"i Z# Zdim$"ice má za se-
bou rok p%sobení, jak byste ho zhodnotil?
Nad o&ekávání úsp"!n". B"hem jednoho !kolní-
ho roku se nám poda#ilo p#ivést ke sportu skoro 
30 d"tí. N"které z%nich ji$ se v"nují sportu aktivn" 
a pravideln".
Vá! spolek organizuje p"i Z# Zdim$"ice krou-
&ek fotbalu. Jaké dal!í aktivity d$ti z'Jesenice 
(ekají?
Krou$ek fotbalu bude pokra&ovat, od nového 
!kolního roku 2022/2023 se bude prolínat i s%pra-
videln'mi fotbalov'mi tréninky fotbalového klubu 
F( Zdim"#ice, kter' bude hrát pravidelnou sout"$ 
na Praze-západ. Nicmén" ná! klub není jenom 
fotbal, jsme zam"#ení multisportovn", proto$e 
jsme si v"domi faktu, $e jenom tak se d"ti zdrav" 
a plnohodnotn" rozvíjejí, a to v%oblasti fyzické i 
mentální. Z%tohoto d)vodu organizujeme pro d"ti 
pravidelná adventure soust#ed"ní, kde si mohou 
vyzkou!et i dal!í sporty, jako je horská cyklistika, 
plavání, gymnastika, jóga a adrenalinové aktivity 
– aquapark, bobovou dráhu, ve&erní bojovky &i 
jízdu v%na!í klubové Bugince. V%zim" pak nabízí-
me d"tem b"$ecké &i sjezdové ly$ování. Vedeme 
v!echny na!e d"ti k% lásce a respektu k%p#írod", 
ve!keré na!e aktivity se odvíjejí v%krásné p#írod" 
Jizersk'ch hor.
Jak to d$ti zvládají? A co na to rodi(e?
Musím #íci, $e d"ti to zvládají neuv"#iteln", jejich 
v'kony jsou obdivuhodné. Na soust#ed"ní nám 
rodi&e d"ti posílají s%tím, $e na kole ujely doposud 
maximáln" 15 km za den, kdy$ pak dostanou in-
formaci, $e jejich potomci jsou schopní za jeden 
den ujet i 50 km v%horském prost#edí s%vysok'm 
p#ev'!ením, t"$ko tomu v"#í. Ale máme ve!keré 

záznamy o v'konech v%GPS modulech, tak$e v!e 
je naprosto prokazatelné. A pro d"ti jsou to zá$it-
ky, kter'mi se chlubí ve svém okolí je!t" dlouho 
po návratu ze soust#ed"ní. Tyto v'zvy pak doslo-
va a do písmene formují osobnost d"tí, d"ti se 
m"ní p#ed o&ima, jejich rodi&e nám to potvrzují. 
Máme doposud velmi pozitivní ohlasy od d"tí i 
od rodi&).
Ve va!í multisportovní fotbalové !kole vyrostl 
takov) talent, jako je sou(asn) fotbalov) re-
prezentant a hrá( Bayeru Leverkusen Patrik 
Schick. Vidíte u vás i n$jaké dal!í talenty?
Jsme zatím na za&átku. Ale n"kte#í ho!i sv'm za-
ujetím ur&it" p#edpoklady mají a jist" o nich brzy 
je!t" usly!íme. Z% hrá&) nového t'mu mlad!ích 
$ák) je to Kuba Záborsk', Dominik Völfel &i Mi-
chael Ku&era. Z%mlad!ích kluk) z%p#ípravky pak 
Patrik Plas, ale zejména pak Tobík (najberk (r. 
2014), kter' doslova !okoval v!echny svou v'dr$í 
jízdy na horském kole, kdy$ v%kolektivu star!ích 
hoch) zdolal za 4 dny na soust#ed"ní 140 km na 
horském kole s% celkov'm p#ev'!ením 2 tisíce 
metr)!

Jak se takové v)kony projevují na kondici 
d$tí?
Pohybem v%p#írod" a v%nadmo#ské v'!ce okolo 
1 000 metr) nad mo#em se utu$uje fyzická kon-
dice, zvy!uje se kapacita plic, srdce i krevního 
ob"hu, na t"le se vytvá#í svalová hmota a v%ne-
poslední #ad" se zvy!ují kognitivní funkce mozku. 
D"ti jsou pak nejenom odolné, v%zim" nejsou ne-
mocné, ale jsou i díky endorfin)m v%mozku !*ast-
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od 4 do 100 let

KURZY TS HAZARD 2022/23

Přihlášky a info na www.tshazard.cz

STREET DANCE
BREAKDANCE
CONTEMPORARY
LATINO
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
KERAMIKOVÝTVARKA

Jesenice..Kamenice..Dolní Jirčany..Zdiměřice..Vestec CYKLOVÝLET
Pro zdatné cyklisty

Přibližná trasa:  
Jesenice, Olešky, 
Čenětice, Křížkový 
Újezdec, Želivec, 
Štiřín, Struhařov, 
zámek Kamenice, 
Čakovice, Dolní 
Požáry, Krhanice, 
vojenské muzeum 
(prohlídka), 
Krhanice, Horní 
Požáry, Těptín, 
Kamenice,  
Želivec,  
Mandava, Sulice, 
Horní Jirčany,  
Jesenice

10.9.

SPORTOVNÍ KOMISE
POŘÁDÁ

Přihlášky zasílejte na e-mail: komise.sport@mujesenice.cz
Bližší informace sdělí Luděk Pavel, mobil 724 007 312.

55KM

Sraz v 9.00 hodin 
před budovou úřadu. 

Předpokládaný návrat
v 15.00 hodin.

Povinná přilba
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n"j!í a ve !kole lépe prosperují. Je to tím, $e p#i 
pohybu v%horském prost#edí okysli&ují i mozek, 
&ím$ se jim zvy!uje schopnost osvojování infor-
mací (u&ení) a zvy!uje i kapacita pam"ti. V'sled-
ky jsou na d"tech vid"t tak#ka okam$it".
Jak funguje spolupráce va!eho spolku 
s'obcí?
Musím #íci, $e v'born". Pan starosta Smutn' 
i celé vedení obce nás podporují, m)$eme ve 
spolupráci s%vedením !koly vyu$ívat ÚMT i ob" 
!kolní t"locvi&ny. Na na!i $ádost nám obratem 
po#ídili nové hliníkové brány, abychom mohli za-
hájit s%t'mem fotbalové sout"$e. Pevn" doufám, 

$e vedení obce i vedení !koly z)stane ve sv'ch 
funkcích i po dal!ích komunálních volbách, které 
se konají te+ v%zá#í.
Jak se mohou d$ti z'Jesenice a !ir!ího okolí 
do va!í (innosti zapojit? 
Sta&í nás od zá#í ka$dé pond"lí a st#edu v%15,30 
hodin nav!tívit na h#i!ti za !kolou ve Zdim"#icích, 
dal!í informace o na!ich aktivitách lze nalézt 
na webu www.optimumsport.cz nebo na Face-
booku.

-jk-


