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#fbcliberec

KLUBOVÁ HODNOTA - HRDOST 

Chceme kolem sebe prostředí, na které můžeme být hrdí.

Budujeme klub, na který chceme být náležitě hrdí.

Chceme hráče, trenéry a vedení takové, na které můžeme být 
všichni hrdí.

Budujeme společnou kulturu, na kterou můžeme být právem hrdí.

"Nadhodnota". V případě 
dobrého chování, 

sportovního a zdravého 
růstu organizace chceme 
být všichni pyšní na to, že 

můžeme být součástí 
klubu. Hráči, trenéři, 

rodiče, funkcionáři, rodiče, 
fanoušci, partneři.” 

„
HRDÝ ČLEN
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KLUBOVÁ HODNOTA - RODINA 

K ostatním „členům rodiny“ se chováme s respektem.

Díky budování rodinné hierarchie jsme všichni na „jedné úrovni“.

Chceme, aby členové FBC Liberec cítili sounáležitost v klubu.

Budeme udržovat rodinnou atmosféru jak na trénincích, tak na 
zápasech/akcích.

„Rodina v pravém slova 
smyslu znamená soužití 

několika osob spjaté velmi 
silným poutem. Rodina si 
pomáhá a nenechá svého 
člena ve štychu. Členem 

rodiny se může stát 
kdokoliv, kdo dodržuje 

pravidla.”

„
RODINA ZÁKLAD ŽIVOTA
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KLUBOVÁ HODNOTA - SRDCE 

Některá rozhodnutí se řídí srdcem, ne egem nebo výsledkem.

Děti učíme hrát naplno a nechat na hřišti všechno.

Správný liberečák musí na hřišti nechat kus srdce.

Naše srdce bije pro florbal a pro FBC Liberec.

„Srdce na pravém místě. 
Naše činnosti vychází z 
našeho srdce. Milujeme 

věc, kterou děláme a máme 
pro ni vášeň. My hrajeme 

srdcem.”

„
HRAJ SRDCEM
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KLUBOVÁ HODNOTA - SEBEVĚDOMÍ 

Věříme ve svoje schopnosti, učíme děti věřit si, že vytyčený cíl se 
dá zvládnout.

Poukazujeme na silné stránky dítěte, vyzdvihujeme a 
nepoukazujeme na slabé stránky.

Podporujeme děti v tom, v čem jsou dobré/lepší než ostatní.

„Sebevědomí patří mezi 
základní vlastnosti 

úspěšných lidí. Chceme 
mít ve svém prostředí 

sebevědomé lidi, nikoliv 
přemýšlející tak, že jsou 

nadřazení ostatním. 
Sebevědomí jde ruku v 

ruce s respektem. U členů 
podporujeme vlastní 
sebevědomí a víru ve 

vlastní úspěch.”

„
STAŇ SE SEBEVĚDOMÝM
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KLUBOVÁ HODNOTA - RESPEKT 

Chovám se tak, abych si sám vysloužil respekt okolí.

K soupeři chovám patřičný respekt, ať jsem lepší nebo horší.

Respekt vždy chovám ke svému trenérovi a ke svému spoluhráči.

Respekt chovám i k rozhodčím a jejich vedení utkání.

„Vystupujeme férově a ke 
všem chováme patřičný 

respekt. K soupeřům máme 
respekt, ať jsem lepší nebo 
horší. Dokážeme tolerovat 

odlišné názory, i když s 
nimi nemusíme souhlasit. 
Máme respekt k trenérům, 
spoluhráčům, rozhodčím!”

„
RESPEKT SI ZASLOUŽÍ VŠICHNI
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KLUBOVÁ HODNOTA - POCTIVOST

Jdu si za svým vytyčeným cílem.

S poctivostí nejdál dojdeš.

·Když podvádím, podvádím sám sebe a zároveň celý tým, ztrácím 
respekt.

Na tréninku naslouchám trenérovi a všechny činnosti dělám 
naplno.

„Člověk nedosáhne 
úspěchu, pokud nebude 

poctivě pracovat. Poctivost 
se nemusí vrátit hned, ale 

stoprocentně se na ní bude 
pamatovat. Věříme v 

poctivost v tréninku, v 
přípravě na zápas, v 

poctivost ve škole nebo v 
zaměstnání.”

„
POCTIVOST VÍTĚZÍ


