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Přestože jsme všichni Evropané, naše historické kořeny se tak trochu liší. Různorodé
národy na starém kontinentu se vyvíjely odlišným způsobem. A tak jim i vyhovuje něco
jiného. Švýcaři v sobě mají nejvíc germánské preciznosti. Nejen na ní je postavena „swiss
way“. Unikátní projekt, který má jasně definovat švýcarský florbal a využít předností
hráčů ze země helvétského kříže. Na mezinárodní konferenci ji trenérům představí
lodivod národního týmu David Jansson.

Dlouhodobé ukotvení filozofie hry v rámci švýcarského florbalu. Přesně těmito slovy
definuje web Švýcarského florbalu smysl a princip „swiss way“. Co to znamená v
překladu? Abychom z hráčů dostali maximum, je třeba objektivně zhodnotit nejen jejich
potenciál, ale také možnosti. A na základě analyzovaných předností pak postavit vlastní
hru. Ta má být v budoucnu snadno rozpoznatelná a definovatelná. Trenéry i hráče by
měla nadchnout.

Propracovaný projekt však zohledňuje nejen přednosti florbalistů se švýcarským státním
občanstvím, ale také současné mezinárodní trendy a stav ve zbytku světa. Jedině tak totiž
může být tento projekt úspěšný. Trenérům ho bude v rámci mezinárodní konference,
která se koná při příležitosti konání Poháru mistrů v Ostravě, prezentovat David Jansson.
Švédský lodivod aktuálně šéfuje lavičce národního týmu země helvétského kříže a je
jedním ze spoluautorů projektu.

Švýcarská cesta se skládá z několika bodů. Zohledňuje ctnost a hodnoty s ní spojené, ze
sportovců chce činit vzory pro ostatní. Nezapomíná však ani na principy hry, samotnou
osobnost hráče a na samotném vrcholu je pak princip superkompenzace. Hra jako taková
bude postavena na švýcarské kvalitě, vytrvalosti, logické struktuře a spolehlivosti.

Na přípravě projektu se podílela řada bývalých špičkových švýcarských florbalistů i
odborníků z jiných oblastí. Celou swiss way si můžete prohlédnout na webu ZDE a
účastníci konference získají její překlad do Češtiny.

Přednáška se koná v rámci mezinárodní trenérské konference v nové aule Ostravské
univerzity 11. ledna 2020. Vstupenka na konferenci stojí 900 korun, trenéři za účast
dostávají 10 kreditů do systému vzdělávání. Zároveň také obdrží lístek na sobotní utkání
Poháru mistrů. Turnaj se odehraje na zimním stadionu v Porubě.
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