
Ondřej Kabelka 

 

V nohách bomby, Boltovo zrychlení, ještě zklidnit hru na posledních metrech hřiště. Ondra 

Kabelka však de facto začíná a vše má před sebou. Fajn člověk, jeho upřímných 5 O: 

1) Vnímáš rozdíl v tvém postavení ohledně hierarchie v týmu mužů?  
Jistý posun v hierarchii týmu letos vnímám. Je to způsobeno především početnou marodkou, 
kdy i já sám od sebe čekám lepší výkony a nějaké ty kanadské body. Zároveň již nejsem ani 
nejmladší v týmu, proto se snažím jít juniorům příkladem a neustále je podporuji a 
povzbuzuji, tak jak jsem to zažil já, když jsem poprvé přišel do chlapů.  
2) Začal jsi trénovat mladší žáky, jsi s jejich přístupem spokojeny? Vidíš mezi nimi Kabelku 
před 12 lety?  
Zatím jsem s jejich přístupem velice spokojený. Teď o víkendu nás čeká první turnaj, tak jsem 
zvědavý, jak se kluci ukážou při ostrém zápasu, když skoro rok a půl nemohli hrát. 
Nikoho takového tam naštěstí nemáme, jelikož jsou kluci šikovnější a pracovitější, než jsem 
byl já jako malý. Doufám, že jim to vydrží a bude o nich v budoucnu slyšet. 
3) Na kterém postu zápase nejraději nastupuješ, respektivě kde se cítíš nejlépe?  
Já jsem za svoji kariéru vystřídal snad všechny posty až na ten gólmanský, ale nyní jsem se 
celkem usadil na křídle, kde se snažím využívat svoji rychlost a fyzickou kondici. 
4) Máš nějaký osobní cíl do sezóny, počet gólů, kanadských bodů?  
Žádné osobní cíle do nové sezóny nemám. Chtěl bych svými výkony pomoci týmu k bodům 
nezávisle na své produktivitě. Chci se nicméně tlačit více do zakončení a pomoci i nějakým 
tím gólem, tak snad to tam začne padat. 
5) Kde ty vidíš tým po 22 kolech základní části divize?  
Po konci základní části divize vidím tým zhruba v polovině tabulky, a to hlavně vzhledem k 
rozsáhlé marodce, a ne úplně povedenému začátku sezóny. Máme letos hrozně mladý tým 
plný juniorů, proto věřím, že s přibývající zápasy půjdou naše výkony nahoru a budeme 
pravidelně vyhrávat. 
Ondro moc moc díky, ať se daří mužům i mlžům, drž se zdráv! 

 

 

 

 

 



Lucie Tomášková 

 

 

Energická mladá dáma, která toho hodně stíhá. Florbal miluje, více netřeba dodávat. Lucka 
Tomášková a jejích 5 O: 
1) U ženského týmu působíš druhým rokem, jedeš poctivě všechny tréninky. Vnímáš na sobě 
výkonnostní posun?  
Lucka: Nějaký posun určitě vnímám, ale stále to není to, co bych od sebe chtěla. Dokud 
nebudu mít klid na hokejce a budu dělat banální chyby, spokojená být nemohu. 

2) Trénuješ dorostenky a starší žákyně, co tě baví více? Funkce trenérky nebo hráčky?  
Lucka: Tak to je těžká otázka, obě tyto pozice mají svá pro a proti, nicméně jsem více 
natěšená na funkci trenérky. Nejen, že je pro mě role trenérky nová, ale tvoříme dobrý 
tandem s Šárkou Chlumskou. Navíc máme na starosti partu skvělých, bláznivých holek. 
3) Do prosince letošního roku můžeš ještě zasáhnou do ligy juniorek jako hráčka, co říkáš na 
tuto výjimku od Unie pro ročníky 2002?  
Lucka: Určitě jsem za tuhle výjimku ráda. Minulý rok jsem do juniorské soutěže nezasáhla, 
takže samozřejmě využiju příležitosti si zahrát. 
4) Ve Vítkovicích jsi byla blízko svému prvnímu gólu v extralize žen, je to jeden z tvých 
osobních cílů (vstřelit tuto sezónu branku)?  
Lucka: Dát gól v extralize? Určitě by to bylo fajn, ale vstřelit branku zrovna není mým cílem. 
Mnohem radši bych se více zapojila do zápasů, proto na sobě musím víc pracovat - to je můj 
cíl! 
5) Kde vidíš tým žen po 22 kolech základní části extraligy?  
Lucka: Tým se každým tréninkem a zápasem vyvíjí. Věřím, že play-off dopadne. 
Lucko moc děkuji, ať se daří na všech frontách! 

 

 

 

 

 

 



Vojtěch Haken 

 
Flegamtickou povahou se prezentuje i na hřišti, pohodový borec do party, v mužích už je také 
nějaký ten pátek... Utíká to. Vojta Haken a jeho 5 O: 
1) Vrátil jsi se do hry po dlouhém zranění, jak se cítíš po zdravotní stránce?  
Vojta: Musím říct, že jsem to čekal daleko horší. Už na letních zápasech jsem zjistil, že mě to 
skoro vůbec neomezuje, tak teď stačí jen doufat, ať to tak vydrží.  
2) Co fyzická kondice, jsi z tvého pohledu připraven na 100%?  
Vojta: Fyzickou kondici jsem tento rok podcenil, ale myslím že jsem se trochu zvednul všemi 
přípravnými turnaji a zápasy. Teď už to jde jen na horu. Naštěstí jsem nikdy nebyl moc akční, 
tak se nemusím tolik hlídat kvůli kolenu. 
3) I ty patříš mezi nejzkušenější hráče, jak vnímáš nástup mladých pušek do kádru? 
Vojta: Osobně jsem rád, protože se konečně našla generace, která vypadá na to, že 
vyprodukuje kvalitní hráče. Kluci teď u nás dostávají spoustu prostoru a zápas od zápasu je 
vidět zlepšení, i když týmové výsledky zrovna "neletí", tak je to potřeba vzít pozitivně pro 
naši budoucnost. Jestli se chce někdo z nich ukázat, tak teď je ten pravý čas. Šanci může 
dostat každý.  
4) Diváci zatím mohou do hlediště, vnímáš je při hře? Pomáhá ti to nějak ve výkonu?  
Vojta: Já jsem těžký flegmatik, takže se z 99 % soustředím na svoji hru a diváky moc 
nevnímám, ale samozřejmě jsem rád za každou tvář v hledišti, která má nervy na to se přijít 

podívat na naše zápasy . 
5) Kde vidíš tým po 22 kolech základní části divize?  
Vojta: Mám výhodu v tom, že to můžu zhodnotit po prvních zápasech. A vypadá to, že 
minimálně do Vánoc budeme rádi za každý bodík. Osobně bych byl rád, kdyby jsme se 
umístili tak v půlce tabulky a nemuseli dělat žádné propočty. 
Vojto moc díky za rozhovor, ať koleno drží!!! a držíme so sezóny pěsti! 
 

 

 

 



Adéla Kmošková 

 

Mladá, hubená, upovídaná, florbal má v srdci a umí vyslat pěkně jedovatou střelu, stručná 
charakteristika - Adéla Kmošková a jejích 5 O: 
1) Extraligu jste začali 2 porážkami, jak hodnotíš úvod sezóny?  
Kmóša: Prohry se nikdy nehodnotí dobře. Proti Vítkám jsme třetinu a půl hrály krásný a 
vyrovnaný florbal, bohužel poté jsme začaly dělat chyby a Vítkovice to patřičně potrestaly. 
Proti Židenicím jsme vůbec neplnily pokyny, které jsme si řekly v šatně a Židenice těžily z 
brejků. Musíme se z toho poučit do dalších zápasů. 
2) Z úspěšné mládežnické rozsáhlé party jste "vydrželi do žen" pouze 3, tvůj pohled na 
ukončení hraní v dorostu či juniorce?  
Kmóša: Myslím, že v naší soutěži byly juniorky vždycky spíš trošku větší sranda a pohoda. 
Byly jsme dobrá parta a mohly jsme si dovolit na hřišti hodně věcí. Navíc do žen už musíte jít 
s tím, že opravdu tomu chcete dát ten čas a věnovat se tomu dál. Takže ten, kdo tomu 
nemohl věnovat ten čas skončil.  

3) Začínáš studovat vysokou, bude mít přednost škola, nebo florbal?  
Kmóša: To je hodně těžká otázka, samozřejmě asi ze začátku budu muset dát více času škole, 
než se naučím co a jak, ale školu a florbal kombinuje více holek v týmu a zvládají to, takže 
věřím tomu, že obojí budu věnovat potřebný čas. 
4) Nastupuješ většinou na hrotu, dokážeš hrát i na křídle. Jak by ses cítila v obraně?  
Kmóša: Samozřejmě když se na hřišti točíme, tak se párkrát v té obraně objevím. Ale já jsem 

útočný typ a vždycky se budu cítit jistěji v útoku  
5) Kde vidíš tým po 22 zápasech základní části extraligy žen? 
Kmóša: Samozřejmě chceme bojovat o play off. To by pro mě byla novinka, takže bych ráda 

okusila tu atmosféru. Snad se to podaří  
Áďo děkujeme, ať se daří na škole i na hřišti! 

 

 

 



Daniel Taneček 

 
Mám pocit, že tohoto kluka, vlastně muže, znám už strašně dlouho... Skromný, pohodový, 

hlídá si v klídku svou polovinu hřiště 5 otázek pro Dana Tanečka: 
1) Sezónu jste zahájili 2 porážkami, není však důvod k panice. Klid do týmu vždy dodávají 

hlavně zkušení hráči, počítáš se mezi ně?   
Dan: Vzhledem k tomu, jak dlouho florbal hraju, tak se mezi zkušené hráče určitě řadím. Když 

bych řekl že ne, tak je někde ve mně chyba . Nevím jestli dodávám do týmu přímo klid, ale 
snažím se vždy pomoct k co nejlepšímu výsledku, a odvést na hřišti maximum.  
2) Kolikátou sezónu za muže jdi vlastně zahájil? 

Dan: Přesně takové otázky jsem se obával . Abych řekl pravdu, tak to nepočítám. Kdybych 

si měl tipnout, tak asi 9 nebo 10. Doufám, že jich ještě několik přidám . 
3) Jaký "vztah" máš k pojmu letní příprava? Jsi sám se sebou spokojený ohledně fyzické 
kondice? 
Dan: Letní přípravu mám individuální. Je bohužel hodně ovlivněna moji prací v Praze, kde 
trávím spoustu času. Co se týče fyzické kondice, tak bývala určitě lepší. Příčinu vidím v 
tréninkovém manku. Věřím ale, že se v průběhu sezóny zvedne a budu se cítit lépe.  
4) Mladá krev se valí do týmu, jak vnímáš výkonnost juniorů? 
Dan: Vzhledem k aktuální situaci týmu, kdy je podstatná část hráčů základní sestavy zraněna, 
tak to junioři nemají vůbec jednoduché. Naskočit do divize s nulovými zkušenostmi s 
mužskou kategorií je opravdu složité. Bohužel tato situace nastala a musíme se s tím jako 
tým vypořádat.  
5) Co bys popřál FBK Jičín do dalších 20 let činnosti?  

Dan: Zkrátka jen to nejlepší . 
Dandys moc díky, drž se zdravý a v sobotu držíme pěsti!!! 



Šárka Egrtová 

 
Odchovankyně, která to dotáhla až do extraligového kádru. Buldok, který nevypustí žádné 
střídání. Milá slečna, které prostě musíte fandit - Šárka Egrtová a jejích 5 O: 
1) I když jsi již hrála za ženy jako juniorka, teprve od této sezóny patříš věkem do dospělé 
kategorie. Vnímáš rozdíl na tréninku, zápasu?  
Šárka: Největší rozdíl je určitě v zápasech. Ty se s těmi juniorskými nedají vůbec srovnat. Jak 
v rychlosti, tak i herně. 
2) Začínáš studovat na VŠ, dokážeš dávat florbalu 100%? 
Šárka: To je těžká otázka, protože škola mi teprve začne. Ale pevně věřím, že florbal nebudu 
muset omezit a budu se mu věnovat naplno. 
3) Jak jsi sama se sebou spokojená ohledně fyzické kondice a vůbec celkové připravenosti? 

Šárka: Tomu říkám otázka na tělo.  Vždycky je co pilovat, ale udělala jsem maximum, aby 
toho bylo co nejméně. 
4) Na půdě mistra z Vítkovic jste předváděly 35 minut dobrý výkon. Proč to nešlo podle tebe 
vydržet až do konce? 
Šárka: Myslím, že nám po náročném tempu, které jsme se snažily držet, začaly docházet síly 
a Vítkovice to potrestaly.  
5) Kde vidíš ty tým po 22 kolech základní části? 
Šárka: Věřím, že se letos dostaneme do playoff a někoho tam slušně potrápíme. 
I tobě Šárko díky za rozhovor, hodně štěstí do sezóny! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bohumil Plíšek 

 

Hyperaktivní mladý muž s bezednou nádrží, ve florbalu i v životě má vše před sebou, no snad 

vše stihne Také fajn kamarád, který rád kdykoliv s čímkoliv pomůže - Bobeš Plíšek a jeho 
5 O: 
1) V první utkání divize jste doma o gól prohráli, tlak ve třetí třetině byl velký. Hlavní důvod 
porážky - slabá produktivita?  
Bobeš: Asi jsi to dobře shrnul… Musím přiznat, že jsme se za zápas dostali do velkého 
množství gólových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Když spočítám jen své 
gólovky jistě bychom se bavili o 2-3, které bych měl proměňovat.. Na tom musím zapracovat. 
2) Býváš častěji vylučovaný, budeš se na toto zaměřovat a dávat si pozor na ty zbytečné 
trestné minuty? 
Bobeš: Po prvním utkání, které jsem zakončil se 7 trestnými minutami to tak opravdu 
vypadá, nicméně si myslím, že to je vždy spíše jeden takový den blbec, kdy jsem vyloučen 
víckrát, jinak si myslím, že nejsem moc vylučovaný. Je však pravda, že hraju dost důrazně z 
čehož samozřejmě občas nějaký trest přijde. 
3) Ke studiu (dvě VŠ) a hře florbalu jsi začal klubu pomáhat i jako trenér mladších žáků, tvůj 
komentář?  

Bobeš: No upřímně jsem tak trochu blázen je pravda, že toho nemám málo… Dvě vysoké 
školy, florbal, fotbal a do toho teď ještě trénování, nicméně musím říct, že jsem dost 
hyperaktivní a baví mě to. Kluci se snaží, na tréninky jich chodí hodně, což je moc dobře a 
naštěstí jsme na ně dokonce v pěti trenérech, takže se to určitě zvládne a snad se kluci 

jednou prosadí!  
4) Máš nějaký osobní cíl do sezóny co se týče kanadských bodů? 
Bobeš: Žádné vytyčené číslo nemám, ale chtěl bych samozřejmě co nejvíce produktivitou 
pomoci týmu k bodům. Snad si střeleckou pohodu a sebevědomí z tréninků převedu i do 
zápasů a rozjedeme novou vítěznou vlnu!  

5) Jsi velmi pohybově nadaný, který sport jsi ještě nezkusil a chtěl bys do něj jít?  
Bobeš: Jsem docela magor do sportů a nevím snad o žádném sportu který jsem zkusil a 

nebavil by mě Nikdy jsem však ještě nezkoušel surfování a je to sport, který bych chtěl 

určitě vyzkoušet  
Bobe díky, ať se ti daří na všech frontách!!! 
 



Matěj Kraušner 

 
Tenhle kluk, těžko to stručně napsat, KAŽDÝhoMUSÍmilovat! Asi tak a v brance UMÍ, o tom 
žádná. Takže Matěj Kraušner a jeho 5 O: 
1) Maty, v brankovišti mužů je slušná konkurence, pomalu se ukazují i junioři, vnímáš 
rivalitu? Nebo jak kolegy bereš? 
Rivalita. Jak se to vezme, každý chce být ten na koho se bude sázet v těžkých zápasech a i 
přes to si vzájemně přejeme jen to nejlepší. 
Líbas s Krausičem chytají úplně úžasně, což mě nutí makat stále více, abych se jim vyrovnal a 
že na nás tlačí šikovní junioři? 

To je jen a jen dobře. Vždy je lepší mít na výběr z vícero možností.  
2) Dá se říct, že jsi i "neoficiální" grafik FBK, tvá tvorba se líbí. Celkově klubu dost pomáháš, 
jak velké místo v tvém srdci má tedy florbal? 
Moc děkuji za pochvalu, jsem rád, že se grafika líbí. Mám hodně koníčků, moc rád sportuji, 
ale florbal má u mě vážně speciální místo. 
Parta lidí kolem jičínského florbalu mě neskutečně baví. Už jsem byl jednou nohou pryč z 
klubu, když jsem studoval v Praze, 
ale nějak to nebylo ono. "Jičínská parta" má v sobě vážně něco speciálního - kdo se pohybuje 

v kolektivním sportu, tak ví o čem mluvím.  
3) Kdyby sis měl vybrat, zda utkání, které chytáš, skončí 0:0, nebo výhrou 13:12? 
Vychytat 0 je vždy speciální, ale jak vždy říkám - "Dokud to nejsou 3 body pro tým, tak můj 
výkon nebyl dost dobrý", takže beru výhru 13:12. 
Tenhle výsledek pro mě není zase tak nepředstavitelný. Když nemám zápasy za Jičín, tak 
chytám v amatérské lize RAFL, kde se hraje trojkový florbal a výsledky tohoto stylu jsou na 

denním pořádku.  
4) V neděli 19.9. nejspíš odchytáš domácí turnaj za muže B, těšíš se? 
Strašně. Těším se na každý zápas kterého mohu být součástí a to v jakékoliv roli. Doufám, že 
lehce poraněná ruka mi dovolí odvést maximum pro tým, fanoušci nám přijdou pomoci do 
hlediště a 6 bodů zůstane doma. 
5) Kádr áčka vlivem již zmiňovaných zdravotní lapálií se de facto rozpadl, kde vidíš mladé 
nové spoluhráče po 22 kolech divize v tabulce? 
Marodka nás nesmí nijak zastrašit. Kluci ukázali, že když se trošku rozkoukají, tak dokáží 
držet krok s o dost zkušenějšími protihráči a někdy je i "školit". 
K tomu jistě přidá své i "zkušenější" část kádru, pozadu jistě nezůstane ani kouč, takže suma 
sumárum cíl zůstává stejný a to play-off. 

Mates moc díky, zůstaň prosím zdravý (nejen kvůli neděli ). 
 

https://www.facebook.com/matej.krausner?__cft__%5b0%5d=AZVKW33xP13asz1GXXmde0e-AxhNHQ7ZJZOWfF9WYkZvgm-kVeuXRRSfDTkmVwaqkXEsgnvcElNj7kYZ29M5YycYUUy7Lf-Vhsa1L1a12wIcucCEqQ8CX4VzyBJRhyQjP4pfg0B06IdUvNTR92qYJpASv6VT8jgSBq_ZIygrZCz4wux0jbVC14802qwxCVDB1m0&__tn__=-%5dK-R


Jan Kraus 

 
Další fajn borec z mužského týmu, TALENT, DŘÍČ, skvělý člověk - brankář Jan Kraus a jeho 5 
otázek: 
1) První zápas v divizi, doma prohra 2:3, krátký komentář? 
Honza: Začátek byl z naší strany trochu nervózní, ale od druhé třetiny se náš výkon zvedal, 
přibývaly šance, dostávali jsme soupeře pod tlak...body nám nakonec o kousek utekly, ale 

věřím, že příště to urveme  
2) I tebe se zeptám na konkurenci v brankovišti Jičína, jste 3 v áčku, z juniorky se tlačí další 
borci, jak toto vnímáš? 
Honza: Velmi pozitivně. Líbas i Krauky chytají výborně a jejich výkony mě motivují stále 
makat na 100%. To že se na naše místa dere dravé mládí je jedině dobře a je to další 
motivace. 
3) Budeš současně opět k florbalu hrát i jičínskou hokejovou ligu? Bereš to jako dobrou 

fyzickou přípravu?  
Honza: Nebudu, hodně zápasu se v minulosti krylo a nechtěl jsem volit mezi jedním nebo 

druhým. Občas si chodím zahrát for fun a beru to spíš jako příjemnou změnu pohybu  
4) Který ze tvých spoluhráčů má největší ránu? Případně proti komu se ti nejhůře chytá? 

Honza: Jednoznačně Valky jeho střely jsou viditelné několik dní po tréninku  
5) Kdyby sis měl vybrat remízu 0:0, nebo výhru 13:12, ty samozřejmě v brance, kterou 
možnost bys zvolil? 

Honza: 13:12 protože by to bylo za plný počet bodů  

Honzo, musíme Tomáš Valkoun někdy ukecat do gólmanské výstroje, aby věděl Moc 
díky za rozhovor, ať se daří! 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tomas.valkoun.7?__cft__%5b0%5d=AZXrElV6r-LHQHQOx-F8i4IVhRW5TphhZ0NwSjZFmZxOpCH6viB2NjNJhWZGTKBF7ZhDXfyxW1CSwHXJvXbllydArN56-pa9OeLFaQpymx7Irj5kZsTcFtZk7ChZQ8v73aGnNILvH6s60iYgRBXjlQjx2fzTHVxQZpdA2fa5Znrs0WwRElUClEwKfCxybHeNEcI&__tn__=-%5dK-R


Martina Kleinová 

 

Má za sebou pestrou florbalovou minulost, do party sedla jak pr**l na hrnec, až začne více 
střílet... No máme se na co těšit. Martina Kleinová a 5 O: 
1) Od florbalu jsi si dala více než rok přestávku. Co tě přimělo k návratu na hřiště? 
Klajna: Nejvice to odstartoval lock down, kdy jsem si uvedomila, ze mi florbal opravdu chybi 
a zaroven i z kolektivniho hlediska. A predevsim jsem se dala i zdravotne dohromady, takze 
to pro me byla jasna volba. 
2) V přípravě jsi ukázala klid na florbalce, přehled. Dokážeš hrát takto suverénním způsobem 
i v ostrém utkání? Nebo býváš nervózním? 
Klajna: V tomto pripade je to horsi odpoved. A musim se priznat, ze po delsi pauze jsem 
mirne nervozni a jsem zvedava co se za ten rok na hristi zmenilo, ale verim, ze se do 
zapasoveho modu vratim rychle.  
3) Na kterém místě v sestavě bys hrála nejraději? 
Klajna: Nejradeji se neda rict. Zacinala jsem jako utocnik a v prubehu let jsem se premistila 
do obrany, kde si myslim, ze mi to svetsi daleko vic, ale zaroven porad mam chut utocit. 
4) Co říkáš na trenérskou situaci v Jičíně, kdy je hlavní kouč zároveň hráč plus kapitán? 
Klajna: Prijde mi to neobvykle, ale na druhou stranu velkou vyhodou je, ze trener, hrac a 
zaroven kapitan ma uplny prehled v tom, co se odehrava v satne, na stridacce a celkove 
uprostred deni.  
5) S čím budeš v sezóně spokojená? Z pohledu osobního týmového.  
Klajna: Rozhodne to bude s hernim pristupem a s klidem na dusi. Sice mame mene treninku, 
nez jine extraligove tymy, ale o to vice to chceme ukazat na hristi. 
Marťo moc díky za rozhovor, ať se ti v Jičíně líbí a v neděli snad zažiješ na vlastní kůži parádní 
atmosféru ve sportovním areálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michaela Pavlíková 

 
Tvrdá v osobních soubojích, hodná ke všem v okolí, životní sezóna na ni určitě ještě počká - 
Michaela Pavlíková a její 5 O: 
1) Dříve jsi hodně běhala, jak jsi osobně spokojená s letní přípravou? Cítíš se fyzicky 100% 
připravená? 
Míša: Letos jsme vzaly letní přípravu opravdu zodpovědně, musím nás všechny pochválit co 
se týče přístupu, výkonů a vyjádření péče. Já osobně se cítím fyzicky připravená podstatně 

líp, než psychicky  rozhodně máme v plánu soupeřky především uběhat. 
2) K florbalu hraješ i fotbal, dá se "něco" přenést, použít ze zelené trávy na palubovku? 
Míša: Něco ano, ale skluzy to bohužel nejsou. Ve fotbale se stejně jako ve florbale klade 
důraz na hru tělem při soubojích o míč. Spoléhám na to, že se to projeví v následujících 
ostrých zápasech. A pak jeste pravidlo “nediskutuj s rozhodcim”. 
3) Vypadá to, že z pracovních důvodů tým v listopadu opustíš, tvůj komentář? A uvidíme tě 
ještě někdy v dresu Jičína? 

Míša: Jestli mi dres necháte, tak vám v něm pošlu fotku ze světa  Dostala jsem pracovní 
nabídku ze zahraničí, která se neodmítá. Samozřejmě mě mrzí, že na úkor obrovské 
vzdalenosti prijdu o moznost travit cas s holkama na trenincich a zapasech, ale verim, ze neni 
vsem dnum konec. Budu drzet palce zpoza monitoru!  
4) Jaké umístění tipuješ spoluhráčkám po základní části? 
Míša: Vsadila bych Klajnů boty za tymove 4.místo a samozrejme prvni dve mista v 
kanadskem bodovani pro nejmenovane spoluhracky.  
5) Co bude dělat Míša Pavlíková za rok, v září 2022? 
Míša: Tezko rict, co budu delat zitra natoz za rok, ale doufam, ze se minimalne vsichni 

sejdeme ve zdravi na pivu  
Míšo drž se, ať se daří a díky za rozhovor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marek Hubaček 

 
Zkušený borec s velkým talentem. Nezkazí žádnou srandu, FBK má v srdci. Marek Hubaček a 
jeho 5 otázek: 
1) V týmu patříš mezi služebně nejstarší, letos se zkušení hráčů budou dost hodit, že? 
Mára: 

Mezi zkušenější patřím, ale nevím, jestli je to vidět i na hřišti, občas tam dost bláznim..  
Každopádně s touhle marodkou se každá zkušenost hodí. 
2) Spoluhráče neuvěřitelně kosí zranění, jak se cítíš ty? 
Mára: Při pohárovém zápasu jsem špatně došlápl a lehce si natáhl vazy v kotníku ,naštěstí 
mám v praci super šéfa a v pondělí mě uvolnil, abych si oběhal doktory., tudíž v neděli budu 
připraven naskocit do hry, tedy pokud budu nominován:)  
3) V neděli hrajete 1.kolo divize, co čekáš od zápasu? 
Mára: Očekávám tvrdou bitvu, bude to boj,ale věřím, že když se budeme řídit trenérskými 
pokyny ,tak zápas zvládneme. 
4) Těšíš se na diváckou podporu?  
Mára: Určitě, popravdě řečeno je mi jedno, jestli hrajeme doma nebo venku, ale když přijde 
pár lidí a má to nějakou atmosféru, tak má zápas úplně jiný náboj. Takže na diváky se 
samozřejmě těším a doufám, že jich přijde alespoň 200 (pokud se jich tedy do areálu tolik 

vejde ) 
5) Do týmu čím dál více pronikají junioři, budeš jim nějakým způsobem radit, pomáhat? 
Mára: Nevím, jestli jsem zrovna vzorovým příkladem pro mládež. Životosprávu a přístup k 
tréninku nemám úplně ukázkový, takže co se týče tohoto, měli by si kluci brát spíš příklad 
třeba z Mišana (který nevynechal snad ani jeden trénink za těch cca 20let co spolu hrajeme - 

respekt )  
Jinak pokud kluci budou chtít a něco potřebovat, klidně se na mě můžou obrátit, jsme tým a 
pomoc je samozřejmá!  
Na závěr bych rád popřál klukům brzké uzdravení a hlavně novému trenérovi (David Bret, 
nový vedoucí družstva - pozn.autora), ať se mu mezi námi líbí alespoň tak, jako dříve. 
Marku díky za bezva pokec, do sezóny přeji hlavně zdraví!!! 
 

 

 

 



Simona Matušková 

 

Skvělá technika na florbalce, úsměv na tváři, sluníčko týmu a hlavní charakteristika - před 

prázdnou brankou kouká, komu by ještě přihrála Skromná dáma Simona Matušková a její 
příspěvek do seriálu 5 O: 
1) Již v neděli začíná prvním kolem extraliga žen, těšíš se? 
Síma: Těším se moc. Bude to sice jeden z nejtěžších zápasů sezóny, ale aspoň nás prověří a 
ukáže, na čem máme v průběhu sezóny pracovat. Ještě víc se ale těším na cestu z Ostravy. 

Snad pojedeme Regiojetem, kde mají Plzeň za 25 a hrozne dobry dorty  
2) Má tým sílu? Kde vidíš ambice? A případné slabé stránky? 
Síma: Určitě má. Největší naší silou je to, že to všechny hrajeme pro radost a bez stresu. A 
taky máme skvělou partu. To jsou hodně silný zbraně.  
Slabé stránky ukáže první zápas, tak snad jich moc nebude.  
3) Do Jičína dojíždíš, jak velká to je komplikace pro tebe? 
Síma: Ano dojíždím. Vlastně žádná. Od malička dojíždím za florbalem, takže jsem už na to 
zvyklá. Už to u mě k tomu patří a neumím si představit, že bych nedojížděla. To by mě snad 

ani nebavilo Z Prahy nás jezdí vždycky hodně, takže když se vejdu do auta, tak to prakticky 
není vůbec žádný problém.  
4) V extralize přibývá soubojů, se svou subtilní postavou to pro tebe asi není jednoduché. 
Připravuješ se na tvrdší kontakty nějak speciálně? 
Síma: No nemám úplně ideální postavu na florbal, to je pravda. Dost často to v zápase 
pociťuji. Při tvrdším kontaktu se většinou ocitnu na zemi, ale je to sport a musím taky něco 
vydržet. Připravuji se tak, že se tvrdším kontaktům vyhýbám, což bych chtěla změnit.  

5) Kolik gólů bys chtěla v sezóně nasázet?  
Síma: Já upřímně mnohem radši na gól nahrávám a nebo ještě  
mnohem radši vytvořím tu gólovou situaci. 
Ale z gólů mám radost vždycky. Loni se mi povedly dat dva, tak letos nastavím laťku aspoň na 

pět, ale musím s někým uzavřít nějakou sázku, ať je sranda  
Símo i tobě moc děkujeme a v neděli držíme pěsti. Nejen v neděli!!! 

A sázka bude  
 

 

 



Jan Štál 

 

Velký sportovec, velký člověk, výborný kamarád a nyní už i pan učitel. Dalších 5 otázek - 
Honza Štál: 
1) Začínáš "nový" život, bydlení, práce a studium v Praze. Bude v něm prostor na florbal? 
JŠ: Ikdyž je Praha Jičínu celkem blízko, moc času na přesun bohužel nebude. Práce mě 
zaměstnává do odpoledních hodin a o víkendech buď přípravy do práce a nebo dálkové 
studium. Nicméně doufám, že čas na florbal se najde. Nevím, co bych bez něj dělal.  
2) Tým, který hrál X let skoro v totožné sestavě, se vinou zranění rozpadá. Tvůj komentář? 
JŠ: Už to vypadá, že se na každém zápase zraní jeden člověk. Nyní zraněných hráčů máme 
opravdu mnoho a tak je těžké hrát naší hru, s kterou jsme minulou sezónu váleli. Jsme rádi, 
že se k nám do týmu přidávají junioři, protože bez nich by to nešlo. Jsou to velice šikovní 
hráči a tak bude boj o sestavu. 
3) Junioři dostanou v sezóně nečekanou šanci v mužském áčku, není to pro ně s ohledem na 
sportovní vývoj předčasné? 
JŠ: Předčasné určitě ne, je jenom dobře, když se podívají do mužské kategorie. Přeci jen je to 
něco jiného. A jak už jsem řekl, jsme za ně opravdu rádi.  

4) Mužům připravuješ kondiční plán na léto, jakou má tým fyzičku?  
JŠ: Tým má fyzičku na skvělé úrovni, se soupeři držíme krok a trápíme je i přesto, že hrajeme 
na dvě pětky. V nové sezóně uvidí, že jsme na tom fyzicky dokonce mnohem lépe.  
5) FBK Jičín začíná druhou dvacetiletku své existence, co bys klubu popřál do dalších let? 
JŠ: Samozřejmě jen to nejlepší! Celý klub má mezi sebou skvělé vztahy. Navíc máme skvělého 
ředitele, který se o nás parádně stará! 

Honzo moc díky, ať se daří na všech frontách a při studiu pomáhej starším spolužákům 

 
 

 

 

 



Petr Líbal 

 

Z tohoto borce má člověk pocit, že mu pomůže, kdykoliv si řekne, třeba i o půlnoci! V 
brankovišti zeď, pro spoluhráče opora i kamarád - Petr Líbal: 
1) I tebe dlouho trápilo zranění, jak jsi na tom před ostrým startem sezóny? 
PL: Letos sem se už zapojil do přípravy, všechno zatím drží jak má, budu doufat, že to tak 
vydrží po celou sezónu nejen mě ale i zbytku týmu. 
2) Do týmu proniká dravé mladí, jak zatím hodnotíš juniory? 
PL: Konečně! Na trénincích už se potkáváme delší dobu, zápasy jsme zatím stihli jen dva ale 
už teď je vidět, že si prostor v prvním týmu zaslouží. 
3) V brankovišti Jičína se vytvořila slušná konkurence, jaké máte mezi sebou vztahy? 
PL: V našem případě je to rozhodně zdravá konkurence, která minimálně mě, motivuje k 

lepším výsledkům. Také my brankáři "máme svůj svět" takže musíme držet při sobě . 
4) Kde vidíš tým po 22 kolech základní části? 
PL: Těžká otázka, letos to nebude snadný ale jelikož si chci ještě za Jičín zahrát extraligu, nic 

jiného než postup nebereme .  

5) Bude v roce 2022 florbalová svatba?  

PL: Uvidíme, třeba to spojíme s oslavou postupu .Díky za prostor, rad bych ještě popřál 
všem členům FBK Jičín úspěšnou sezónu. 

Petře moc děkuji a budeme se tedy hlavně těšit na konec sezóny  
Ať se daří!!! 

 

 

 



Monika Hašková 

 

Úsměv a pohoda vyzařují z této mladé slečny na každém kroku, na hřišti má velký potenciál a 
předpoklady se stále zlepšovat - odpovídá Monča Hašková: 
1) Extraligu jsi ochutnala premiérově minulou sezónu, jak velký rozdíl to je proti 1.lize žen? 
Monča: 1) Rozdíl je určitě v rychlosti a hlavně fyzičce. Musela jsem na sobe trosku zapracovat

 
2) Začala jsi v útoku, ročník jsi dohrávala na beku, kde se cítíš lépe? 
Monča: Za tu dobu co hraju florbal jsem vlastně vystřídala všechny posty až na brankáře, ale 

momentálně se cítím lepe na beku  Uvidíme, jak to dopadne v sezóně. 
3) Co říkáš na stávají kádr? "Týmový duch" je evidentně silný, jak to vidíš na hřišti? 

Monča: Týmový duch? Fakt super! Jsem rada za to v jakém týmu jsem a ze jsem zapadla  
4) Máš nějaký osobní cíl do sezóny? 
Monča: V minulé sezóně se mi nepodařilo dát gól, takže asi to je osobní cíl. Ale důležitý je 

tým a cílem je se dostat alespoň do playoff a pokud ne, tak si sezónu užít  
5) Diváky jsi si v Jičíně ještě neužila, těšíš se na podporu z hlediště? 
Monča: Sama nevím, kolik lidí v Jičíně na florbal chodí, ale oproti Benešovu asi vice. Takže se 
určitě těším na parádní atmosféru! 
Mončo i tobě moc děkujeme, ať se daří a vysněný gól přijde co nejdříve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/monicka.haskova?__cft__%5b0%5d=AZU7qi17rogUoZXeRQe6LYMKOHFnOaDcpHTtpIurH_8nPy6Jy1zLQozSkAqGUUQ8k1TGeK50LGfb6O_xiP11fnEmCWzJRW1L4PXOQGRFaF7ITjEu7IyKrlN7J-mipB2rLwVavkABE9k2Fr90v84W6n10uWc79cFwQJBM1NU1VPZQlbKmGeVRfQpUeJE3kK-mOQw&__tn__=-%5dK-R


Leona Müllerová 

 

Dynamit v rukou, zahraje skvěle na každém centimetru hřiště, skromná milá dáma - na 5 
otázek odpověděla Leona Mullerová: 
1) Čas letí, v dresu Jičína jsi debutovala v roce 2015 (hráčka reprezentační juniorky), na 
kterou sezónu v tomto týmu nejvíce vzpomínáš? 
Lejík: Pro mě byla asi nejlepší sezona 2016/2017 super parta, postup do play-off a žádný 

covid, ale i ta loňská (přes koronavirová opatření) byla skvělá  
2) Jsi velice univerzální, jediný post, kde jsi ještě v extralize nenastoupila - brankářka - 
dočkáme se v této sezóně? 
Lejík: Trenérka Gábi nás nabádá k tomu být odvážné, ale vypadá to, že jediná ona nemá 
odvahu mě do ty brány dát. Letos to snad dopadne a Ali Vokatá si bude moc odfrknout na 
lavičce. 
3) Ještě k té univerzálnosti, na které pozici se cítíš nejlépe? 
Lejík: Nejlépe se cítím jako pes obranář, ale občas je super si trochu zaútočit a změnit styl 
hry.  
4) Tým je asi "prokletý" ohledně zdraví, jak se cítit ty? Jsi v pohodě, na 100%? 

Lejík: Interní informace se před sezonou neříkají.  
5) Na jaké místo v tabulce vidíš tým po základní části? A bude řádit v playoff? 
Lejík: S tím, že v nové sezóně budeme velmi odvážné tak by jsme se mohli pohybovat na 6-8 
příčce. Play-off je strašně daleko a pro nás bude výhra, že dojdeme celý tým ve zdraví do 
posledního kola a pak je to už mezi nebem a zemí. 

Lejíku moc děkuji, těším se na sezónu a snad ti přání ohledně chytání vyjde  
 



Tomáš Valkoun 

 

Střelecký zabiják, snajpr, neuvěřitelný tah do branky a navíc lamač ženských srdcí ‐ Tomáš 
Valkoun a jeho 5 otázek: 
1) Padalo ti to na Czech openu, střílí ti to i v Poháru. Cítíš se ve 100% formě? 
Valky: Ano, celkem to padalo. Největší zásluhu na tom má samozřejmě celý tým, jelikož mi 
kluci nahrávali do pozic, odkud to trefuji. Ve 100% formě ještě nejsem, je co dohánět, hlavně 
po takové pauze. 
2) Máš nějaký osobní cíl do sezóny, co se týče počtu branek? 
Valky: Osobní cíl v počtu branek nemám, ale samozřejmě jich chci dát co nejvíc. 
Nejdůležitější ale bude, jak se povede týmu v celé sezóně. 
3) Skladbu týmu narušila zranění důležitých opor, šanci v divizi tak dostanou zřejmě i junioři. 

Jak se těšíš na mladé?  
Valky: Je až k nevíře, kolik z nás potkaly zdravotní problémy.. Doufám, že už žádná zranění 
nepřijdou, protože každý hráč mimo je pro nás velké znevýhodnění. Klukům přeju brzké 
uzdravení a návrat do pole. Co se týče juniorů, bude to pro ně určitě dobrá zkušenost a 
příležitost prorazit. 
4) Jednalo se o příchodu nového trenéra, nakonec to nedopadlo, tvůj pohled? 
Valky: Jednalo, ale bohužel to nevyšlo. Ale nic není ztraceno! Máme tajnou zbraň.  
5) Po Covid pauze se čeká na mužskou divizi větší divácký zájem, bude to pro tým výhoda, 
nebo na některé dolehne nervozita? Co myslíš? 
Valky: Z mého pohledu to bude určitě velké plus. Fanoušci jsou důležitá součást zápasu, 
protože nás dokážou vyhecovat i ve chvíli, kdy už nemáme sílu. 

Valky, moc díky a ať to pořád střílí!  
 



  Zuzana Svobodová 

 
Videorozhovor na tomto odkazu: 

https://www.facebook.com/201176106586839/videos/116015884047100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/201176106586839/videos/116015884047100


Patrik Sytný 

 

Skvělá povaha, pořád úsměv (mračí se maximálně, když ho Honza Klamrt pošle za mantinel), 
na hřišti hbitý štírek. 5 otázek a odpovědí Patrik Mechiko Sytný: 
1) Tým dále neuvěřitelně narušují zdravotní problémy, jak jsi na tom ty? 
Paťas: Nejdříve bych chtěl říct, že už doufám, že se všem dalším budou zranění vyhýbat a 

klukům, co jsou teď out, přeju brzký návrat do plný formy!  Co se týče mě, tak v pondělí 
jsem si bohužel na fotbale obnovil zranění kolene. Čekám na vyšetření příští týden, kde se 

uvidí, jak vážné to je. Modlím se “jen” za nějaké podvrtnutí  

2) Zveřejnil jsi zásnuby, už máte datum svatby? Pozveš tam ty "hovada" spoluhráče?  

Paťas: Ty jo, tak tohle je trošku podpásovka  To přece nemůžu takhle propálit na sociálních 

sítích  
3) Budeš mít vůbec čas se florbalu věnovat tak, jak bys sám chtěl?Paťas: Času budu mít 
paradoxně nejvíc, co jsem kdy měl. Už nemám žádné studijní povinnosti, “pouze” pracuju a 
jsem natrvalo v Jičíně, takže žádné dojíždění z Prahy a tak dále! Na florko už se těším! 
4) Máš nějaký tým, kterému ve florbalu fandíš? Případně ho sleduješ? 
Paťas: Vyloženě favority nemám, ale v některých týmech hrají kamarádi, tak jim samozřejmě 
vždy přeju individuální i týmové úspěchy.  
5) A již obligátní otázka, co čekáš v nové sezóně od týmu, případně nějaký individuální cíl? 
Paťas: Play-off a národku! Letos to bude těžké, ale člověk musí mít vysoké cíle a očekávání. 
Osobní cíl je pomoct týmu, jak nejvíc to půjde a nezranit se při tom. 
Díky moc za rozhovor! 
No já díky za super odpovědi a ať máš stále úsměv na tváři! 

https://www.facebook.com/patrik.sytny?__cft__%5b0%5d=AZWi4Nag3uvid9I7ECHdyqGgL5XpQ6Mauj4hPVV9CogFlEc0sA_7Qe8FywQHq8FJS4lhYxqa9tNxVPVNFacjsFi9q8ZjQZca5TRy1Syjr3iVFxZvR9eVxQ__6MssrHBUICmiw2PohZzhaysai5IHedzysiO7aDv0-cSjb3UdA14UvtDUdoC-ivRKD4UVYUT1nN0&__tn__=-%5dK-R


Tereza Syslová 

 

Představujeme novou posilu, z celku Panthers Praha na hostování přišla do KM automatik 
FBK Jičín jejich nejlepší hráčka, skromná hodná holka, milovnice psů, Terka Syslová a ani ona 
neunikla 5 otázkám: 
1) Terko, jak se ti zamlouvá nový tým? Něco tě překvapilo, ať už příjemně či naopak? 
TS: V týmu se zatím rozkoukávám, ale musím říct, že je z týmu cítit pohodová atmosféra a 
holky si florbal užívají. 
2) Ostřejší zápasovou premiéru jsi za náš klub absolvovala na 1.ročníku Svijany cupu, tvé 
dojmy a postřehy? 
TS: Svijany cup byl super předextraligová zkouška. Ukázal nám, kde máme slabší místa a co 
do sezóny ještě vylepšit.  

3) Kde bys raději hrála, obrana, útok a v pětce s Máňou?  
TS: Raději bych hrála v útoku, ale jsem ráda, že jsem 
svou premiéru odehrála v obraně. Poslední zápas jsem absolvovala tak před půl rokem, takže 
v obraně jsem si lépe připomněla co a jak dělat. Věřím že si s Máňou ještě letos pinknu, tak 
snad ji to zdraví dovolí. 
4) Ve vzájemných utkání s Panthers nastoupíš? Pokud ano, až dáš hattrick, budeš góly slavit?  

TS: Ty jo záludná otázka Určitě bych to oslavila, tak jak je v Jičíně zvykem slavit góly. 
5) S jakým umístěním budeš spokojená po základní části soutěže? 
TS: Budu spokojená, když nás bude florbal bavit, budeme plnit trenérský pokyny a budeme 
dávat spousty gólů, ať je pak můžeme slavit. 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Dlouhý  

 

Bomby v nohách, parádní útočné manévry, možná ještě lepší defenzivní práce, jeho životní 
sezóna na něj ještě určitě čeká (a nejen jedna). Skromný borec a pokračování 5 otázek: 
1) Petře, ono se to nezdá, ale za muže jsi odehráli již dost sezón. Dáš z hlavy rychle, kolikátá? 
A na kterou z nich nejvíce vzpomínáš? 
Petr: Ty jo... no už jich bylo dost. Kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že 7 nebo 8. Sezónu 
oblíbenou nemám. Máme skvělou partu lidí a dobré vzpomínky mám na všechny sezóny, ať 

už se prohrávalo nebo vyhrávalo  
2) Dříve jsi měl pověst, že nedokážeš prodat v zápasech to, co v tobě je (nebo co viděli 
spoluhráči na tréninku), jak toto nyní vnímáš? 
Petr: Řekl bych, že do určité míry s tím zápasím i do dnešního dne, ale těžko říci. Na zápase je 
úplně jiné nasazení a tempo hry, a tak se někdy stane, že už nejsou síly na přesnou a razantní 
střelu. 
3) Je tě plné hřiště, vyvážený útok-obrana. Nebudeš se přes zranění Toma Matyse přeci jen 
více tlačit do koncovky? 
Petr: S Toníkem si v útoku rozumíme. Je to skvělý hráč, který mi dokáže naservírovat míček 
do pozic, kdy je už i těžké minout. 
Sezóna bez něj bude těžká. Každopádně věřím, že naše lajna bude produktivní i bez něho. 
4) Ostré zápasy se blíží, jsi připraven na kolik procent? 

Petr: Mentálně na 100 %, ale fyzicky je to trochu horší  
5) Máš nějaký osobní nebo týmový cíl (přání) do ročníku 2021/2022? 

Petr: Cíl je jasný! Play off a národka  

Moc díky, tu horší fyzičku bych chtěl u tebe vidět, nevěřím Každopádně do sezóny i do 
života - ať se daří! 

 

 



Eva Preisslerová 

 

Příjemná mladá dáma, usměvavá, velmi talentovaná, 5 otázek a odpovědí Eva Preisslerová: 
1) Evísku, musím začít touto otázkou. Co koleno, drží? 
Štefko (MUDr. Dojcsán) říká, že drží a já se o tom postupně přesvědčuji každým tréninkem. 

Ještě taky aby ne, když je úplně nový.  
2) V úvodu minulé sezóny do těžkého zranění jsi byla nejlepší a nejproduktivnější hráčka 
týmu, bude tvůj vstup nyní stejně povedený? 
Upřímně nemám moc ráda sledování statistik, takže ani nevím, že se mi takový vstup povedl. 

Každopádně si myslím, že individuální výkon v týmovém sportu není zásluhou jednotlivce. 
V mém případě, kdy jsem hrála po boku Žůry a Bachy, přicházely tyto výkony samy. Velkým 
aspektem bylo také to, že jsem si florbal po dlouhé době začala užívat.  
Co se tyče mého vstupu do nové sezóny, tak hlavně doufám, že ho zvládnu jak z fyzické, tak i 

z psychické stránky.  
3) Vypadá to, že úvod sezóny nestihne ze zdravotních důvodů tvé florbalové dvojče Máňa 
Kuchařová, jak velká to je komplikace pro tým? 
Je to velká škoda, ale neřekla bych komplikace. Tým doplnily dvě supr posily, které shodou 
okolností hrajou na stejném postu, takže si myslím, že bude z čeho vybírat a ztrátu na 

začátku sezóny vykryjeme. Mařena se dá mezitím do kupy a pak to pořádně roztočí.  
4) I tebe se zeptám na speciální originální oslavy gólů. Už se ti v hlavě rodí nové nápady? 
Nebo bude čistá improvizace? 
Byla a bude to čistá improvizace. Ukazuje to, jak se florbalem bavíme a jsme šťastné z 

každého gólu.  
5) Co čekáš od týmu v sezóně? S čím budeš spokojená? 
Myslím, že všechny chceme playoff. Tým má spoustu kvalitních hraček a když si to sedne, tak 

nevidím problém. Já budu spokojená, když se nikdo nezraní.  

Evísku moc díky, hlavně ať jsi zdravá  
 

https://www.facebook.com/epreisslerova?__cft__%5b0%5d=AZXHMosx2y2LlQ8F3NTuspKk87oaKk5671CirT27Ib_hGNfIcspxQsQpbgRfaNRfsVkkfY6PeB_IVuRMh1UzAphnJx72_c1kl2BFVyWczrSUJdnYdINvApN-hbvaJVJQSFll221sNLwVCh5YdeLn5apkU3ooZBl-MiOhU8OhjC7dsMJlbdh1WwTi-Aoudyyuo1g&__tn__=-%5dK-R


Marcel Jeřábek 

 
 

Jestli někdo mládne na hřišti - jasně tento borec. Stále vtipný, skvělý táta, "florbalová" 

žena a šikovné ruce - 5 otázek Marcel "Macek" Jeřábek: 

1) Za měsíc hraješ první divizní zápas, vypadáš fyzicky skvěle, jsi tedy připraven na 100%? 

MJ: Nevím jestli na 100%, ale určitě se cítím dobře a mám radost, že klukům na hřišti 

stačím  

2) Tým dost "kosí" zranění, už jste se spoluhráči bavili, jak tato situace ovlivní ambice a 

cíle? 

MJ: Osobně to beru tak, že ambice jsou vysoké, a až teprve soupeři ukáží, jak na tom 

reálně jsme. Každý tým se musí s něčím vypořádat. Šikovných kluků máme dost a 

uvidíme, na jaké umístění v tabulce to bude stačit. 

3) Florbal miluješ, stejně jako tvá žena, se kterou trénuješ juniory Jičína (a Kačka navíc 

funguje jako rozhodčí). Jak často se doma o tomto sportu bavíte?  

MJ: Asi tak pořád... Někdy se teda bavíme i o něčem jiném, ale to spíš výjimečně  

4) Myslíš, že někdo z juniorů v sezóně vyskočí až do mužského áčka? 

MJ: Určitě! Do divize už někteří junioři nakoukli a nevidím důvod v tom nepokračovat. 

Někteří kluci mají opravdu na to hrát za áčko stabilně a jiní nás třeba překvapí. 

5) Co bys popřál FBK k dvacetiletému výročí? 

MJ: FBK Jičín přeji hodně šikovných hráčů do všech kategorií, kteří budou mít z florbalu 

nejen radost, ale budou i ochotní na sobě pracovat. Taky přeji, aby v klubu byla vždycky 

tak příjemná atmosféra, jakou tu teď máme, a aby se v blízké budoucnosti povedla 

postavit florbalová hala! Klub s tak velkou členskou základnou by si ji určitě zasloužil. 

Macku moc díky za prima pokec a v sezóně držíme pěsti!!!  

 

 



Alena Vokatá 

 

Šarm, elegance, věčně dobrá nálada a úsměv na tváři. Dnes svých 5 otázek zodpověděla Ali 
Vokatá, brankářka extraligového týmu žen. 
1) Brankáři se považují v kolektivních sportech za "zvláštní" druh, platí to i ve florbalu? 
Alča: Ve florbale to platí dvojnásob. Člověk musí být trochu "zvláštní, jiný", aby se nechal 
bombardovat od balónků - Au. 
2) Jičín jsi rozzářila šarmem, energií a výkony v brankovišti měly stoupající úroveň. S čím jdeš 
do nové sezóny? 

Alča: S čím? No přeci s novým gólmanským oblečením  

3) Tvým životním partnerem je nejlepší brankář ČR Lukáš Bauer, radí ti ohledně chytání?  

Alča: Sem tam, občas. Občas se taky naštvu, tak že to má chlapec těžký . 
4) Kde vidíš tým žen po 22 kolech základní části a jeho celkové ambice? 
Alča: Ráda bych nás viděla do 8 místa. Ale teď je to těžké hodnotit, liga ještě nezačala a já 

nevím, co od své obrany můžu čekat  (pardon holky, ale někdy jsem z vás měla fakt )

Letos bychom chtěly urvat play off . 
5) Není úplně jednoduché chytat za velmi ofenzívně laděným týmem, takže co bys raději, 
remízu 0:0, nebo výhru 12:11? 

Alča: 12:11 to je výsledek, kde místo gólmana sedí v brance židle  Raději volím remízu! 

Moc děkujeme, ať ti to v sezóně chytá a obrana je pevnější!  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Matys 

 

Další, koho jsme si pozvali k rozhovoru - Tomáš Tonda Ala-Bio Matys, skvělý sportovec, Pan 
produktivita, bohužel v ideálním věku přišlo zranění a jednu sezónu si od florbalu bude muset 
odpočinout. 
1) V sezóně kvůli zranění pravděpodobně nenastoupíš, budeš se utkání účastnit jako divák? 
TOM: Je to tak a moc mě to mrzí. Letos budu klukům pomáhat pasivně z tribuny a budu se snažit tam 
být co nejčastěji to půjde. 
2) S tvým jménem je spojeno především kanadské bodování (vítěz Reg.ligy, Czech open, vládl i divizi, 
než byla sezóna zrušena), vidíš u mužů někoho, kdo mohl v produktivitě " utrhnout" jako ty? 
TOM: Já jsem zastánce toho, že pokud hrajete florbal od dětství, tak po X letech jsme relativně 
všichni na podobný úrovni dovedností. Pak už přichází na řadu hlava. Věřím a vím, že v týmu je 
dostatečný množství kluků na to, aby když se jim začne dařit hned od začátku sezóny, což je podle mě 
dost důležitý, tak pak jsou schopný se “utrhnout” jakkoliv. Člověku se (alespoň mně) s rostoucí 
produktivitou zvedá herní sebevědomí. Přijít na hřiště a věřit si, že dám gól, nebo dokonce že jsem 
schopen rozhodnout zápas, to pak podle mě dělí produktivní hráče od těch míň produktivních. Určitě 
existují i hráči, kteří půlku sezony udělají 2 body a další půlku 40, já ale takového neznám. 
3) Jak vidíš umístění týmu v následující sezóně, zkusíš tipnout, odhadnout? 
TOM: Skromně odhaduji, že kdybych mohl zasáhnout do sezóny, tak skončíme druhý. Já ale do 
sezony nezasáhnu, takže si myslím, že kluci ligu vyhrají! ( Nebude tam totiž nikdo, kdo dělá nesmyslný 
otočky před vlastní bránou ) 
4) Jsi vášnivý sportovec, už máš vymyšleno, co budeš moct dělat přes zranění? 
TOM: U toho mého zranění je blbý, že když s tím sportujete, riskujete artrózu. Takže co nejrychleji na 
operaci, dát se do pořádku a do té doby, než budu moct aktivně sportovat, tak se budu asi jen 
nervovat u televize pasivně. 
5) Kdy se (jestli vůbec) podle tebe dostane florbal na olympijské hry? 
TOM: Já si myslím, že pokud se tomu tak někdy stane, tak to bude, obrazně řečeno, až nastoupí k 
zápasu třeba Finsko s Mexikem, nebo My se Španělskem a výsledek neskončí 71:1. 
Obecně, až bude větší konkurenceschopnost, což se poslední dobou podle mě v menší míře děje. 
(Němci už se jsou schopný měřit, Lotyši, Estonci atd., atd.)  
Zkusím tipnout, že první olympijský florbal uvidíme v roce 2040. 
Tomáši moc díky za upřímné odpovědi, hlavně se dej bez komplikací zdravotně do pořádku a budeme 

se pak těšit na ty kličky před vlastní kasou . 

 

https://www.facebook.com/tonda.matys?__cft__%5b0%5d=AZU9gl4TpJA4J_hlE6jYPECZ444dikIF6D0mhGbL99vQBjb5lhWDIbPS7KA4UmdQVCjmfS3T3oE2PgXljpbmyobOCUo2EOGRCjzSznHAXRNgsbclcFu0KLLPCzuS3DNC8Q0uL5xmQyEOoIbTrbRWR3gOOzsZ8BSTglIBAPkqFiNiV-YgoNk1w78eoH5c37nfioY&__tn__=-%5dK-R


Kristýna Bachmaierová 

 

Další zpovídanou osobou v 5 otázkách se stala Kristýna Bachmaierová, naprosto originální člověk, s 
úžasným smyslem pro humor a v neposlední řadě sportovní multitalent. Tady je 5 otázek zoufale 
málo.... 
1) Ženy zrají jako víno a ty to potvrzuješ i na florbalovém hřišti - čím starší, tím lepší. Tvůj pohled? 
Bachy: Tak jsou lepší a horší časy, zatím to vychází. Ale každá sezona v Jičíně je lepší a lepší, i sama se 
cítím na hřišti pořád dobře. 
2) Minulý rok jsi opět skončila v "kanadě" i tabulce střelkyň v TOP 10, stejně tak v anketě MVP 
extraligy žen. Co pro tebe tyto individuální úspěchy znamenají? 
Bachy: Popravdě vůbec nic, o tomhle to fakt není, alespoň pro mě ne. Florbal už je v mých očích 
hlavně zábava, nikoli honba za diamantem. Abych to upřesnila, radost mám z toho, když dáme pěkný 
gól, uděláme nějakou parádu, máme úspěch jako tým, ne jako jednotlivec.  
3) Tvůj bratr už tě pomalu v úspěšnosti dohání, oblékl už dres juniorské reprezentace, stíháš sledovat 

jeho kariéru? A sleduje on tvou?  
Bachy: Přiznám se, že asi úplně nesleduju všechny jeho zápasy, ale když je možnost se jít třeba 
kouknout na kladenské kluky nebo sledovat nějaký zapas repre na netu, tak se kouknu. Myslím, že 
malej Bachy kouká na moje zápasy asi stejně aktivně, jako já na jeho, takže finále z toho je takový, že 
po zapase si ukážeme vždycky nějaký úsek ze zápasu, kde se někdo z nás buď rozmáznul na hřišti o 
neviditelnou překážku nebo když dáme nějakej super gól a jak to třeba s Máňou nebo Evou slavíme 
jak magoři. 

4) S Máňou Kuchařovou a Evíkem Preisslerovou bavíte celou extraligu originálními oslavami gólů . 
Je to improvizace, nebo něco připravujete dopředu? A budete v tom pokračovat? 
Bachy: Asi každý, kdo nás s Máňou zná, tak ví, že jsme hovada. Všechny akce, které po gólu na hřišti 
předvádíme, jsou čistě improvizace, jednou letíme na koštěti a Smetačka přitancuje jako mažoretka, 
podruhé s Evískem rozjíždíme těžký pogo za bránou soupeře, pokaždé to vyjde jinak. Důležitý je, že je 

sranda, nejde o život  
5) Poslední dotaz, jaký máš cíl do sezóny z pohledu týmového a také osobního? 
Bachy: Tak letos to vidíme na playoff, taky doufám, že se nezraním, už taky nejsem nejmladší a jak 
jsem se naučila od jednoho známého, není důležité, jestli je zážitek pozitivní nebo negativní, důležité 
je, že je silný, takže ať to letos dopadne jakkoliv, jde ve finále o ho*no, důležité je, abychom do toho 
všechny daly maximum. 
Bachy moc děkujeme, ať se daří, přejeme hodně silných zážitků a těšíme se samozřejmě na spousty 
originálních gólových oslav! 

 



Jan Klamrt 

 

Genderové střídání v 5 otázkách dodržíme, na řadě je tedy zástupce mužů. Univerzální borec milující 
sport, Honza Klamrt, zde odpovídá: 
1) V rámci přípravy jste s týmem absolvovali tradičně Czech open, jak bys okomentoval výkony a 
konečný výsledek (konec v osmifinále)?  
JK: Czech Open je naší srdcovkou. Pokud můžu mluvit za kluky, je to jedna z akcí, na kterou se těšíme, 
co možná nejvíce. Ani tento rok tomu nebylo jinak, a tak nebyl důvod, proč turnaj do přípravy 
nezařadit. Jestliže mám hodnotit hru a výsledky, musím říct, že jsem nadmíru spokojen. Z mého 
pohledu jsme hráli atraktivní florbal, který se vyznačoval rychlým přechodem a ukázkovým bráněním 
celého týmu. Když připočtu celkem úzký kádr, který se na turnaj vypravil (10 hráčů do pole a 2 
brankáři) a zdravotní potíže, které trápili řadu z nás, považuji osmifinále za obstojný výsledek. 
Nakonec bych ještě podotkl, že si Czech Open užíváme nejen herně, ale i jako společnou akci, která 
tým dokáže pořádně stmelit.  
2) Jsi velmi univerzální, umíš hrát na všech postech a jsi dost produktivní, ať hraješ kdekoliv. Na jakém 
postu se cítíš nejlépe?  
JK: Zdali jsem produktivní, o tom by se dalo polemizovat, ale je pravdou, že si užívám hru na 
jakémkoliv postu. Dlouho jsem byl zarytý obránce, ale útočné choutky jsem měl vždy. Aktuálně bych 
řekl, že se lépe cítím vepředu na pozici křídla. Potvrdil mi to i zmíněný turnaj, kdy jsem si v útoku 
náramně rozuměl s kolegou Valkounem, který nekompromisně zakončoval naše akce.  
3) Sezóna se rychle blíží, tým trápí zdravotní lapálie, jak jsi na tom ty? Budeš připraven na 100 %?  
JK: Četná marodka je naším každoročním strašákem a bohužel se situace moc nemění. Řada z nás má 
vleklé zdravotní problémy, a i proto byla účast na turnaji CO taková, jaká byla. Já sám již několik 
měsíců zápasím se zraněním v dolní části těla a vyhlídky jsou pro mě zatím dost nejisté.  
4) S čím budeš po 22 kolech v divizi mužů spokojen? Jak z týmového pohledu, tak osobního.  
JK: Vždycky říkám, že tenhle sport děláme pro radost a pro super partu, kterou si již řadu let v kabině 
držíme. Budu spokojen, pokud zápasy přečkáme bez zranění a v kompletní sestavě. Nebudu však 
zakrývat touhu a ambice něco dokázat. Jak jsme si mohli vyzkoušet poslední zkrácenou sezónu, týmů 
v divizi se nemusíme obávat a jsme jim přinejmenším vyrovnaným soupeřem. Neskromně bych si tak 
přál, abychom byli po zmíněných 22 kolech na vrcholu tabulky. Jestli to je reálné, to ukáže čas. 
5) Musím se zeptat na častá vyloučení (hlavně většinou zbytečná), kterými tým trpí dlouhodobě. 
Budete se na "toto" hodně soustředit? 
JK: Ne nadarmo slouží videa z některých našich zápasů jako výukový materiál pro rozhodčí, kteří se na 
nich učí, jak vypadají ukázkové fauly. Přijde mi, že kdybychom se na tento „problém“ zaměřili, neměla 
by unie kde čerpat. Ne teď vážně… o zbytečných faulech víme. Pravidelně na to sami sebe 
upozorňujeme, ale mám obavy, že naše horké hlavy již jiné nebudou. Nebudu lhát, že bychom na to 
zavedli nějaké speciální tréninky. Někteří z nás začali provozovat jógu, ale zdali to má nějaké účinky, 
to se musíme ptát jich konkrétně. Každopádně máš pravdu, řada vyloučení je zbytečná a v řadě 
zápasů nás to stojí mnoho sil a i výsledek. 
Honzo moc děkujeme za tvá slova a přejeme tedy hlavně zdraví!!! Tobě i celém týmu! 



Nikola Kuchařová 

 

Seriál 5 otázek stále běží, odpovídá nejproduktivnější obránkyně minulé sezóny extraligy žen Nikola 
Kuchařová, velký talent na florbal i humor: 
1) Nikčo, ovládla jsi v minulé sezóně kanadské bodování obránkyň extraligy žen, senzační individuální 
úspěch, co na to říkáš? 
Samozřejmě to není jen moje zásluha, ale pokud by mi za takový úspěch napsal někdo diplomku, tak 

bych rozhodně měla větší radost. Peníze v práci mi za to taky nepřidají Takže jediný, z čeho 
můžu mít radost, je, že jsem mohla slavit branky hned několika způsoby. 
2) Tým skončil na 10. místě, play-off uteklo o 3 body, bylo to zklamání? 
Osobně jsem žádné zklamání z výsledku nezaznamenala. Soutěž byla po restartu celkem náročná, 
utkání v rychlém sledu sobota–neděle bez zvláštního tréninku byla na nás znát. Uteklo nám docela 
dost bodíků s týmy kolem nás, kdy jsme se vlastně pozvolna rozjížděly. Postupem času jsme si zvykly 
a závěr se nám herně velmi podařil, z toho nemohl mít nikdo špatný pocit, takže asi škoda, že jsme 
nedostaly příležitost provětrat týmy z horní čtyřky. Navíc jsme do znovu rozběhnuté sezóny přišly o 
některé hráčky základní sestavy, naštěstí se nám podařilo do týmu zapracovat bendžeminy. Tak snad 
nám ty nabyté zkušenosti předvedou v nadcházejícím ročníku. 
3) Jak se Ti spolupracuje s hrající trenérkou Gabrielou Žůrkovou? 
Nemůžu si stěžovat. Tréninky pod jejím vedením dávají smysl a jsou vždycky zaměřeny na oblasti, 
které nás trápí. Letní příprava pokračuje naplno. Tréninkové dávky jsou kousavé a už se těším, až si 
budeme hrát na hřišti. 
4) Jsi velmi ofenzivní bek, netáhne tě to v základním rozestavení na vyšší (útočnější) post? 
Ty jo, ani nevím. Asi spíš ne, vyhovuje mi být víc na balónku, navíc u nás ani tolik to rozestavení 
nerozhoduje, jsme schopné posty vyměnit a vlastně se vůbec nic nestane. Každá dokáže plnit svou 
roli na každém postu. 
5) Co čekáš od následující sezóny? 
Troufám si říct, že letos by to play-off mohlo klapnout a ve vyřazovacích bojích bychom mohly rozjet 
pořádnou šou mou a ukázat jičínským fandům nějaký finesy i v play-off. Od sebe očekávám, že až se 
dám zdravotně do pořádku, tak zvládnu naskočit do rozjetého vlaku bez jakýchkoli problémů a 
neodpadne mi nadšení ze hry. 
Moc děkujeme za odpovědi, hlavně se brzy uzdrav, těšíme se na gólové oslavy, které vymýšlíte s 

Bachy!  

 

 

 



František Novák 

 

Celostátní florbalové soutěže začínají za 6 týdnů, my pokračujeme v seriálu 5 otázek pro 
hráče divize a hráčky extraligy žen. Nyní s oporou chlapů KM automatik FBK Jičín, elegánem a 
současně partnerem klubu Františkem Novákem: 
1) Hodně na sobě pracuješ, čekáš od sebe individuálně životní sezónu? 
Cítím se nyní opravdu dobře. Určitě je to také tím, že se mi již delší dobu vyhýbají zranění. Za 
to jsem velmi vděčný. Zda to bude životní sezóna se teprve ukáže… Chci týmu především 
pomoci jak jen to půjde. 
2) Piluješ nejen fyzickou kondici, ale věnuješ se i dalším důležitým složkám, které ovlivňují 
výkon (regenerace, strava, atd...). Tvůj komentář? 
Před cca dvěma lety jsem objevil jógu, pomáhá mi jak v „pružnosti“ těla, tak ke klidu mysli. 

Samozřejmě ne vždy se člověk udrží, nikdo nejsme stoprocentní Nicméně mohu všem jen 
vřele doporučit. Pravidelně také chodím do sauny… 
3) Jak odhaduješ výkonnost týmu, s čím bys byl spokojen? 
Spokojen budu když se odehraje celá sezóna a dostaneme se do play-off. 
4) Co mužům chybí, na co by se měl tým zaměřit, na čem pracovat? 
Určitě aktuálně trenér, širší kádr. 
5) Jsi velkým partnerem klubu, zachováš přízeň FBK i pro následující sezónu? 
Ano, s potěšením.  
Fando moc děkujeme, ať se daří nejen ve sportovním životě, ale i osobním! 
 
 
 
 
 



Lucie Růžičková 

 
Jako další v seriálu 5 otázek odpovídala velká srdcařka, odchovankyně a fajn kamarádka Lucka 
Růžičková: 
1) Lucko, chystáš se na svou osmou!!! sezónu v extralize žen za Jičín, jak snášíš letní přípravu? 
Mně se letní příprava bohužel trochu zkomplikovala kvůli problému s kolenem, takže zatím probíhala 
převážně individuálně podle toho, co mi tělo dovolilo. Snažím se hlavně dát co nejrychleji do 
pořádku, abych mohla nastoupit v plné síle. 
2) Máš nějaký osobní nebo týmový cíl do nového ročníku? 
Asi není na mně, abych řekla týmový cíl, ale samozřejmě bych byla ráda, kdyby klaplo play-off. Osobní 
cíle si před sezonou nedávám, ty si většinou říkám před každým zápasem individuálně dle situace. 
Celkově bych ale ráda zapracovala na klidnější rozehrávce a zlepšila i koncovku. Sezonu si chci hlavně 
užít a být užitečným článkem týmu. 
3) Jak jsi spokojená se skladbou kádru, kde vidíš jeho největší sílu? 
Velké změny se tentokrát nekonaly, takže spokojená jsem, protože si myslím, že minulou sezonu se 
sešla dobrá parta, což je pro mě důležité. Jsem ráda, že se vrátí holky po zraněních apod. a nové 
holky určitě budou přínosem pro tým. Největší sílu týmu vidím v tom, když panuje dobrá nálada v 

šatně i na střídačce a dokážeme to přenést i na hřiště a předvést naše „diskohrátky“.  
4) Minulou sezónu se Ti ke konci velmi dařilo i střelecky, na kolik gólů si "věříš" v základní části 
2021/2022? 

Asi bych neřekla, že se mi „velmi“ dařilo. Myslím, že to byl takový můj standard, kdy mi tam za tu 
sezonu něco spadne. Nikdy jsem nebyla gólová hráčka, ale samozřejmě bych moc ráda týmu pomohla 

i takto. Nějaké číslo si nedovolím tipovat (bylo by asi dost nízké ), ale do sezony chci jít hlavně s 
tím, že bych se spíš než gólově ráda prosadila asistencemi. Samozřejmě, kdyby se dařilo i střelecky, 

nezlobila bych se.  
5) Jičín měl vždy skvělou podporu v hledišti, dokážeš si představit utkání extraligy znovu bez diváků? 
Po zkušenostech z minulé sezony si to bohužel představit dovedu, ale doufám, že to tak už nebude. 
Diváci mi při zápasech rozhodně chyběli, protože nás jejich přítomnost a fandění ženou dopředu. My, 
které si pamatujeme první dvě extraligové sezony v Jičíně, určitě nezapomeneme na domácí zápasy s 
plným hledištěm. Myslím, že se můžeme stále pyšnit skvělou fanouškovskou základnou a 
návštěvností, takže doufám, že se nám do hlediště diváci vrátí a vytvoří tu pravou jičínskou 
atmosféru! 

Lucko moc děkujeme a do sezóny přejeme hlavně zdraví!!!  

 
 

 

 



Michal Schreier 

 

Dnes slibovaný rozhovor s kapitánem divizních mužů Michal Šrája Schreier: 
1) V tuto chvíli se stále jedná o příchodu nového kouče, na starost máš tým již tradičně z pozice 
kapitána ty. Jak zatím hodnotíš letní přípravu? 
MŠ: Letní přípravu jsme letos pojali trochu jinak. Zaměřujeme se na výbušnost, rychlost a sílu. Hodně 
inspirace jsem čerpal během mého trenérského školení. V pondělí nás čeká odvetné přípravné utkání 
s Jaroměří, začátkem srpna Czech Open a koncem srpna ještě druhé kolo Poháru. Nemám strach že 

bychom šli do sezóny nepřipraveni.  
2) Florbalové funkce se ti hodně kumulují (hráč, trenér dorostu, člen Výboru, asistent u extraligy žen). 
Čeká tě tedy náročná sezóna. Ve které funkci se cítíš nejlépe? A v případě "střetu zájmů", kterou 
kategorii budeš preferovat? 

MŠ: Doufal jsem, že budou všechny otázky jednoduché jako ta první Je pravda, že časově to bude 
letos trochu náročnější, ale já mám florbal rád a je to pro mě odpočinek, takže to tak neberu. Ještě 
pár let zpátky bych na otázku, co budu preferovat, jednoznačně odpověděl, že pozici hráče. Věk však 
nezastavíš a priority se mění. Práce s mládeži mě teď naplňuje asi nejvíc, je neuvěřitelné, co ty kluci 
ve svém věku dokážou. 
V jejich věku jsme neuměli ani půlku.... Florbal jde hrozně rychle dopředu.  
Letos však naposledy upřednostním ještě svoji roli hráče, ta parta, která se dala dohromady a 

vybojovala divizi ještě neřekla poslední slovo, takže si letos s kluky pro ten postup dojdeme  
Doufám ale, že těch střetu bude co nejméně, abych tuto volbu nemusel řešit.  
3) K tomu všemu samozřejmě chodíš do práce a navíc jsi nově studentem trenérské licence B. 
"Béčko" děláš spíše pro sebe, nebo v tom vidíš budoucí přínos pro FBK? 
MŠ: Na toto nejde asi odpověď A nebo B. Samozřejmě to dělám i pro sebe, však víš, jak sem soutěživý 

. Hlavní přínos však vidím pro klub. Mám nějaké vize, které bych rad časem v Jičíně uskutečnil a své 
vědomosti předával ostatním. Jsme velký tým a věřím, že dokážeme ještě hodně růst. Sice je studium 
dost náročné, ale posouvá mě to dál a ten čas z to stojí.  
4) Zpět k mužům. Cíl pro následující sezónu v divizi z tvého pohledu? 

MŠ: Konečně jednoduchá otázka . Play up a postup. Nic jiného nebereme  
5) Mládežnické kategorie jsou v Jičíně na vzestupu. Má v tvých očích šanci někdo z juniorů během 
následujícího ročníku "povýšit" do elitní kategorie? 
MŠ: Věřím, že tuto sezónu minimálně 3 junioři ano. Kluky zkoušíme už teď v přípravě a předvádějí 
výborně výkony.  

Šanci mají ale všichni stejnou a doufám, že jich za sezonu nakoukne do Áčka mnohem více  

Michalovi moc děkujeme a přejeme úspěšnou sezónu!  

 

https://www.facebook.com/KraL.SkLePu.33?__cft__%5b0%5d=AZUGMkoXW59XnBpsW52g0yqHC9CDW-JQpYApZjv0qiZCIxTzABibIkZTOfdTMmYEy_r9EIDXfQxyIvbGx6nqhu2AUsYffnpW6boXe5MEL731fF64DuocAPduGTg5pvIy40ztqfOD1iwqqj9NCd9wUqiRLiyeKtBzEmtksuGNA36ZZt78Dhv6p26-oRtr2ibs3zQ&__tn__=-%5dK-R


Gabriela Žůrková 

 

Naši zástupci v celostátních soutěžích (ženy extraliga, muži divize) jsou ve fázi letní přípravy, 
první mistrovská utkání začnou úvodními buly za 6 týdnů. Během této doby vyzpovídáme 
všechny členy kádru obou celků, dnes začínáme hrající trenérkou a kapitánkou KM automatik 
FBK Jičín žen, Gabriela Žůrková: 
1) Opět budeš hrající trenérkou a kapitánkou, jak jsi zatím spokojená s průběhem letní 
přípravy? 
GŽ: Za mě vše probíhá jak má. Letní příprava je hodně neoblíbená, takže vím, že to občas 
stojí velké přemlouvání, ale musím holky pochválit jak pracují a dřou na sobě a doufám, že to 
bude vidět v sezoně na kterou se těšíme. 
2) Do týmu se vrátí zraněné hráčky, plus přišly do kádru 2 nové posily. Máš tedy sestavu 
"plně obsazenou"? 
GŽ: Jsem hlavně ráda za návrat všech zraněných a bolavých. Doplnění šikovných holek nám 
dost pomůže a myslím, že všechny posty máme obsazené. Teď už bude jen úkol sladit pětky 

tak, aby vše sedělo, jak prd** na hrnec  
3) Mix zkušenosti a dravého mladí, už máš konkrétní cíl v podobě umístění po základní části? 
GŽ: Tým je složen dle mého dobře. Teď už bude jen na nás, jak sezónu uchopíme. Nerada se 
svazuji nějakým přesným umístěním, ale určitě chceme do play off a pak bojovat co to půjde. 
4) Opět jsi se výrazně prosadila v individuálních anketách Českého florbalu (3. místo 
nejužitečnější hráčka extraligy žen), jakou to pro tebe má hodnotu? 
GŽ: Každé ocenění nebo umístění je pro mě velká radost. Přeci jen už jsem ve florbale dlouho 
a prát se o umístění s mladýma holčinama, co mají florbalovou kariéru před sebou, je taková 

menší výzva. Každopádně děkuji všem co pro mě hlasují. Moc si toho vážím.  
5) Když přijde pozvánka do reprezentace, budeš o startu za ČR přemýšlet? 

GŽ: Tuto otázku mám moc ráda.  
V tomto ohledu mám svou florbalovou kariéru ukončenou . Určitě bych se nad tím pousmála, 
ale na delší přemýšlení to není . Extraliga už tak bere spoustu času, a když už je herní pauza, 
tak jsem ráda, že volno můžu trávit jinak než florbalem.  
Gabče moc děkujeme a držíme pěsti do sezóny! Další rozhovor přineseme s kapitánem mužů 
A Michal Šrája Schreier. 

 

 

https://www.facebook.com/gabriela.zurkova.1?__cft__%5b0%5d=AZXBXTJ1-CEtQCWLTMAk-LNKoxAhwO1PLM-nE5QYp8U3HTDFsHYxLtZIZESkDPtWFHwnDvKqC3vw5Umjz1CbbxKAFwAvJeYhCIQuhFhDK1BAlKiNVXTSkklbVQb8NXFE2Zr1LJBsvAMUsRpukWRywlgK7J0F5hRy1bSU0dfYpg-YXU6LboS6eduPzCX7N2hZ1KU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/KraL.SkLePu.33?__cft__%5b0%5d=AZXBXTJ1-CEtQCWLTMAk-LNKoxAhwO1PLM-nE5QYp8U3HTDFsHYxLtZIZESkDPtWFHwnDvKqC3vw5Umjz1CbbxKAFwAvJeYhCIQuhFhDK1BAlKiNVXTSkklbVQb8NXFE2Zr1LJBsvAMUsRpukWRywlgK7J0F5hRy1bSU0dfYpg-YXU6LboS6eduPzCX7N2hZ1KU&__tn__=-%5dK-R

