VIZE KLUBU

HBC AUTOSKLO H.A.K.
PARDUBICE

VIZE
Budovat respektovaný klub, který bude mít zároveň pozitivní
přístupu k hokejbalu i k životu.
Na začátku jsme byli hráči, trenéři, rodiče, vedení klubu, sponzor,
účetní uklízečka….
Rádi by jsme, aby každý tento jednotlivec se stal součástí
společného týmu, který bude táhnout za jeden provaz, ztotožní
se s novou vizí klub a přijme ji za svou.
Budeme se snažit dohromady vytvořit inspirativní prostředí, které
bude motivovat, podněcovat vášeň , radost a zábavu. Naučit se
myslet pozitivně, společně se snažit měnit myšlení všech lidí
klubu tímto směrem, což by nás zároveň všechny rozvíjelo a
stmelovalo. Nedílnou součástí naší vize je vzdělávání se
a přinášení nových poznatků, impulsů od každého jednotlivce.
Věřme v tuto vizi, která by nás mohla posunout vpřed a být
přínosem pro celý náš klub HBC Autosklo H.A.K. Pardubice

CÍLE
Vychovávat a vést mladé lidi ve sportu i v životě
ke kvalitním morálním hodnotám !

HODNOTY
VÁŠEŇ
Nejlepší hráči na světě hokejbal milují. Proto se stali těmi nejlepšími. Láska a vášeň k hokejbalu tě
žene pořád dopředu. Totéž platí i v životě. Když miluješ to, co děláš, vždy bude tvá duše klidná a
spokojená. Poté tvůj hokejbalový i životní cíl bude naplněn Tvým životním snem.

RESPEKT
Respektuj každého. Na hřišti i mimo něj.
Respektuj spoluhráče, respektuj trenéra, respektuj celý svůj tým a klub.
Respektuj rozhodčího, respektuj soupeře, respektuj diváky.
Respektuj své rodiče.
Každý je našemu světu prospěšný.
Když projevíš respekt vůči druhým, získáváš respekt i ty. Nechtěj být první za každou cenu. Vždy
respektuj ostatní a hraj fér. Hokejbal i život ti to pak vrátí.

ZÁBAVA
Bav se hokejbalem. Užívej si každou chvíli, kdy můžeš hrát nebo trénovat. Neboj se hrát. Když
něco pokazíš, nic se neděje. I přes prohry nám hokejbal pořád dává radost. Nikdy nejde o život,
hokejbal je v první řadě zábava, která přináší emoce. A emoce jsou kořením života.

TOUHA
Hokejbal je prostředkem, jak naplnit svůj život radostí a štěstím. Hokejbal mě nabíjí energií a dává
mi šanci poznat nové lidi, nová místa, nové kultury. Hokejbal mě obohacuje a rozšiřuje obzory.
S hokejbalem je můj život pestrý a smysluplný. Hokejbal mě vychovává a osvěžuje mou mysl.
Nemusím vyhrát, ale musím dát do hry celé já. V hokejbale i v životě.

LÁSKA KE HŘE
Je důležité, abychom v životě ve všem, co děláme, dokázali využít pozitivní energii, bez ohledu na
to, kdo jsme nebo s kým právě jsme. Podstatné je, abychom dokázali na hřišti i mimo něj projevit
lásku ke hře, lásku k životu, lásku k tomu co děláme a kým jsme.

KREATIVITA
Buď kreativní. Hledej cesty ke zlepšení svých dovedností a ve prospěch hry celého týmu. Dívej se
kolem sebe a zkoušej nové věci. Vymýšlej a překvapuj. Jen neustálé objevování a hledání tě
posouvá dopředu. Rozvíjíš tak svoje myšlení a na hřišti i v životě pak budeš mít širší záběr.
Současně nikam nespěchej. Jdi postupně. Všechno má svůj čas.

ODPOVĚDNOST
Jsi součástí týmu HBC AUTOSKLO H.A.K.PARDUBICE. Každý v týmu je důležitý. Každý má
svoji roli, své postavení. Nikdo neumí všechno, ale každý může pro tým něco udělat. Nemysli jen
na sebe, mysli na tým. Buď ale stále svůj. Zůstaň svébytnou osobností, která dá všechno, co umí,
ve prospěch týmu. Neboj se odpovědnosti. Když cítíš, že týmu můžeš pomoci, neváhej a jdi. Když
dostaneš šanci rozhodnou, rozhodni. Nikdy nezapomeň, abyste ty i celý tým měli z hokejbalu
radost. Každý zápas budeme hrát společně jako tým a každý zápas si užijeme, ať dopadne
jakkoli.

10 ZÁSAD
1. Vzděláváme se a učíme pro zlepšení
2. Tým vyhrává, tým prohrává – sám nikdy nevyhraješ
3. Vždy všude – přesně a včas
4. Hra baví nás i diváky, žijeme hokejbalem
5. Pravda je víc než vítězství
6. Máme vždy otevřené dveře, nasloucháme druhým
7. Spoluhráč je naše pravá ruka
8. Čisté boty, čistý dres – upravenost
9. Trénujeme, jako když hrajeme
10.

Nepovyšujeme se, neponižujeme se, nevysmíváme se

Vytvoř il : Jiř í Mašík ve spolupráci s basketbalovým klubem Nové Strašecí

