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Mladí, nadûjní hráãi Atlasu Blansko. 

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

Florbalov˘ klub Atlas Blansko byl
pÛvodnû zaloÏen v obci Sloup skupi-
nou nad‰encÛ okolo fieditele místní zá-
kladní ‰koly Mgr. Bohumila Hlaváãka.

Atlas byl jedním z prvních klubÛ
v Jihomoravském kraji a jak slu‰nû na
svou mladost zaãal, tak si i povûst sil-
ného soupefie udrÏel. JiÏ v roce 1999 si

mlad‰í Ïáci vybojovali na Mistroství
republiky bronzové medaile. Historie
klubu byla od prvopoãátku provázána
s ãinností TJ âKD Blansko, a tak se
v pozdûj‰ích letech logick˘m krokem
stalo pfiidruÏení k této tûlov˘chovné
jednotû. Spolupráce funguje dodnes
a sloupské základnû i âKD je toto spo-
jení jen ku prospûchu. V následujících
letech zaznamenala vzestup muÏská
ãást oddílu. Atlas má za sebou i nera-
dostnou sezónu, a to 2010/2011, kdy
hráãskou základnu poznamenala zra-
nûní lídrÛ sestavy. S tímto se ale pot˘-
ká vícero klubÛ nejen v tomto odvûtví.
Nyní se zdá, Ïe nepfiíjemné období
Atlasu je jiÏ nadobro pryã. V roce 2015
muÏi opustili soutûÏ Jihomoravského
pfieboru a novû se zafiadili do
Jihomoravské ligy. V minulém roce se

klubu podafiilo dosáhnout na dotace
pro svou ãinnost. Trénování ÏákÛ se 
ujal obûtavû Martin Pivoda, hráã
Jihomoravské ligy, kter˘ pfii tréninku
nejmen‰ích úroãí své zku‰enosti.
Martin se zúãastÀuje s dûtmi zápasÛ po
celém Jihomoravském kraji. 

Pokud by nûkter˘ rodiã uvaÏoval nad
tím, Ïe svého syna ãi dceru chce dát do
tohoto sportovního oddílÛ, pak mÛÏe
kontaktovat pana Pivodu na tel. 721 414
116. KaÏd˘ nov˘ ãlen je vítán. Tímto
ãlánkem bych chtûl pozvat jak pfiízniv-
ce, tak i ‰irokou vefiejnost k 20. roãníku
turnaje Atlas Cup, kter˘ má celorepub-
likovou úãast. Akce se koná ve dnech
28.- 29. 12. 2016 v prostorách tûlocviã-
ny âKD Blansko na ulici Údolní. Na
va‰i náv‰tûvu se tû‰í Atlas.
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O Atlasu Blansko
VáÏení ãtenáfii, dovolil bych si touto cestou napsat nûco o sportu s ná-

zvem florbal. Jeho kolébkou je dle mnoh˘ch Skandinávie. Nûktefií tvrdí,
Ïe tento sport vznikl díky tomu, Ïe v roce 1958 pár dûlníkÛ z továrny na
plasty v Cosom ve státû Minneapolis si krátilo dlouhou chvíli a vyrobilo
si pár umûlohmotn˘ch hokejek, ãímÏ dalo tak prazáklad tomuto sportu.
AÈ je to jak chce, máme zde odvûtví, v nûmÏ ãe‰tí sportovci získali v mi-
nulosti nûkolik medailí na mistroství svûta.


