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Florbal – fenomén současné doby. Nejrychleji rostoucí sport. Hit každé tělocvičny. Fráze, které
se začaly objevovat už před několika lety, platné jsou však dodnes. A naše město rozhodně
nezůstalo stranou. Jaroměř patří do jedné ze tří hlavních cest, kterou se florbal do zemí
českých dostal.
{jathumbnail off}
Na počátku všeho bylo týdenní soustředění švýcarského družstva UHC UNICORNS
METTMENSTETTEN v Jaroměři v létě roku 1992. Od těchto hráčů si členové Sokola vypůjčili
hokejky, aby si vyzkoušeli, co obnáší ovládat děrovaný míček a jak se florbal, v té době u nás
ještě neznámý sport, hraje. Zalíbilo se a na začátku června 1993 se oficiálně založil oddíl. V létě
téhož roku odehrála Jaroměř úspěšně kvalifikační turnaj v Praze, čímž si zajistila nominaci
startovného na I. mezinárodním turnaji Czech Open za účasti nejlepších družstev Švédska,
Finska, Švýcarska a dalších zemí.

Oddíl vstoupil pod hlavičku české florbalové unie a několik sezon hrál nejvyšší soutěž.
Vzhledem ke stále většímu rozvoji tohoto sportu v ČR nebylo možné I. ligu v Jaroměři udržet.
Vznikaly totiž další nové oddíly, převážně ve větších městech, kde byly sportovní podmínky a
zázemí na jiné úrovni, než dlouhá léta platilo v Jaroměři. Vždyť naši hráči odehráli svá opravdu
první domácí utkání až na podzim roku 2009 po dokončení nové sportovní haly, tedy po
neuvěřitelných 17 letech! Do té doby byly jejich „domácím" útočištěm haly v Hradci Králové,
Chlumci nad Cidlinou, Dvoře Králové, Lázních Bělohrad nebo Rtyni v Podkrkonoší.
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V současné době má místní oddíl kompletní mužskou strukturu od přípravky až po dospělé a k
tomu již tři roky fungující družstvo žen. Celkem tedy více než 150 aktivních hráčů, k tomu tým
školených trenérů a spousty dalších dobrovolníků především z řad rodičů, kteří se podílejí na
zajištění chodu tohoto kolosu.

Při příležitosti oslav dvaceti let florbalu v Jaroměři si vás dovolujeme pozvat na přátelské utkání
se soupeřem, který do Jaroměře jen tak nezavítá. To se uskuteční v pátek 7. června od 18
hodin v Městské sportovní hale (ASVAJ). A kdo že bude tím soupeřem? Sledujte pečlivě
plakátovací plochy v Jaroměři. Více informací i k doprovodnému programu naleznete na www.
florbaljaromer.cz
.
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