Rozhovor s vedoucím kroužku Sportovní pohybová průprava Mgr. Michalem Urbancem
Můžu přihlásit dítě, kterému sport moc nejde a nemá k němu vztah?
Určitě, rozhodnutí je na každém rodiči, kolik možností svému dítěti nabídne. Dítě v první třídě ještě
není schopno posoudit, co by jej mohlo bavit, potřebuje občas trošku popostrčit (pokud to uděláte,
v dospělosti Vám určitě nikdy nic nevyčte, v opačném případě je to možné téměř s jistotou očekávat).
Pokud po měsíci zjistíte, že chodí do kroužku s velkou nechutí, můžete jej odhlásit.
Co když nechci, aby byl můj syn (dcera) fotbalista?
Struktura kroužku odpovídá osnovám tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ a navíc je doplněna o některé
moderní prvky ze sportu. Přestože nechcete mít doma fotbalistu, můžete mít doma dítě se vztahem
ke sportu, které tyto základy uplatní buď v budoucnu na rekreační úrovni, s přáteli, nebo někde jinde.
Ten záběr je tak široký, že na fotbal příliš prostoru není. Osobně budu mít radost z každého dítěte,
které se nějaké pohybové aktivitě bude věnovat a to na jakékoliv úrovni.
Jak je to s dívkami?
Na prvním stupni je společný tělocvik, protože po tělesné stránce jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami
malé. V páté třídě se tyto rozdíly začínají čím dál více projevovat. Kroužek je natolik všestranný, že
není nic, co by bránilo tomu, aby se jej nezúčastňovaly dívky. Tyto základy jsou využitelné nejen ve
fotbale, ale také v basketbalu, házené, badmintonu, tenisu, tanci, … Drtivá většina sportů má svůj
základ, který se od sebe příliš neliší – obratnost – rozvíjí se hlavně gymnastikou, běh – gymnastikou,
atletikou, ovládání míče či nějakého předmětu – různá manipulační cvičení, hry, …
Jak dlouho u vás můžou hrát holky?
Oficiálně to jde do patnácti let. Ideální je, aby na 1. stupni zjistily, co je baví, a na druhém stupni na
tom pracovaly (což by zdaleka nebylo od nuly, uměly by toho dost!). Takže do 4. třídy jsme schopni
nabídnout velmi zajímavý program i pro dívky (a to hlavně v rámci fotbalového klubu mládeže Sk
Zlechov). Pak, přestože bych žádnou zájemkyni nevyhazoval, bych doporučil věnovat se nějakému
sportu či sportům, které jsou určeny pro ženy. Slovácko má svůj ženský tým, házená, tenis, atletika,
volejbal, …
Co když nechceme, aby naše dítě hrálo turnaje?
Vůbec to nevadí. Jen k tomu mohu dodat, že sami oberete své dítě o zážitky, které jsou zcela jiné, než
jaké zažíváte při pracovních úspěších, osobních úspěších, na pódiu při nějakém vašem vystoupení,
atd., což si myslím, že je škoda a život Vašeho dítěte to nijak neobohatí.
Můžeme mít trénink vícekrát týdně?
Tato možnost Vám je přímo nabízena a věřte, že sportovní pokroky budou daleko patrnější než při
cvičení pouze v kroužku. K trénování 2 x týdně se můžete kdykoliv v průběhu roku přihlásit a začít.
K čemu bude čas, který tomu věnujeme, když to naše dítě přestane bavit?
Všechno má svá rizika, ovšem to, co se naučí, bude umět – stejně jako se nezapomíná čtení a psaní!

