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V dubnovém ãísle ListÛ regionÛ jsme vás milí ãtenáfii informovali o velkém úspûchu mlad˘ch florbalistÛ FBK Atlas
Blansko, kdy hráãi ovládli Pfiebor Jihomoravského kraje star‰ích ÏákÛ a dostali moÏnost pfiihlásit se do nejvy‰‰í ligy, kte-
rou jim jejich vûk umoÏÀuje hrát. Také jsme slíbili zvefiejnit rozhovor s jejich trenérem, Davidem Poliakem, kter˘ má ne-
malou zásluhu na tomto úspûchu. 

Hráãi FBK Atlas Blansko v akci Florbalov˘ t˘m FBK Atlas Blansko s trenérem 

Davide, mÛÏete se ãtenáfiÛm ListÛ
regionÛ pfiedstavit?

Zdravím v‰echny ãtenáfie, jmenuji
se David Poliak a je mi 18 let.
Pocházím z LaÏánek u Blanska, nyní
studuji Stfiední zdravotnickou ‰kolu
v Brnû obor Zdravotnické Lyceum.
Florbalu se vûnuji od sv˘ch 10 let,
dostal jsem se k nûmu na základní
‰kole.  Mûl jsem angaÏmá v mnoha
Brnûnsk˘ch klubech. SnaÏím se proto
klukÛm pfiedat co nejvíce zku‰eností
z velk˘ch klubÛ. 

Jakou kategorii vedete a odkud klu-
ci jsou?

Vedu kategorii star‰ích ÏákÛ. Jsou to
kluci vûkové kategorie narození 2004-
2005, ale vyskytující se v na‰em t˘mu
i kluci, ktefií jsou roãníkovû 2006, ale
vyrovnají se sv˘mi kvalitami star‰ím.
T˘m je poskládan˘ z klukÛ z rÛzn˘ch
koutÛ okresu. Máme zde kluky
z Krasové, Tûchova, Adamova, ale
i Boskovic a to je jenom v˘ãet míst, od-
kud na‰i hráãi jsou. TakÏe nejsme pou-
ze t˘m sloÏen˘ z Blanensk˘ch dûtí.

V minulé sezonû tahle kategorie 
okupovala poslední pfiíãky. âím to je,

Ïe se najednou kluci vyhoupli na první
pfiíãku a aÏ na jedno zaváhání byli ne-
kompromisní?

Tak mûlo to nûkolik aspektÛ, které
podle mû k tomuhle úspûchu vedly.
První aspekt byl ten, Ïe kluci minul˘
rok i kdyÏ byli v jiné vûkové kategorii,
tak zkou‰eli hrát se star‰íma, coÏ jim
pfiivedlo jakousi psychologickou, ale
i fyzickou v˘hodu. Nebyli pfiekvapeni
z tempa hry i nasazením. Druh˘ takov˘
aspekt byla zmûna pfiístupu na trénin-
cích. Kluci se zaãali samy víc soustfiedit
na strategii, pohyb na hfii‰ti a na zlep‰e-
ní individuální práce. A do tfietice to 
bylo semknutí t˘mu. Kluci zaãali fun-
govat, pracovat, ale i trávit ãas jako t˘m
a spoluhráãi, coÏ vedlo obãas i k
úsmûvn˘m situacím na v˘jezdech na
zápasy anebo na turnajích, které kluci
absolvují.

TakÏe kluci zaãali fungovat jako v ji-
n˘ch klubech, které jsou pfiece jen
jménem známûj‰í?

Dalo by se to tak fiíct. (úsmûv)

Napadlo Vás, Davide jako trenéra
to, Ïe budete takto ovládat ligu a vozit
dobré umístûní a v˘sledky? 

Pfiiznám se, Ïe jsem neoãekával
takov˘ pokrok u klukÛ kvÛli pfied-
cházejícím sezónám a taky pfiece jen
je to moje první sezóna ve funkci
trenéra a nikdy by mû nic takového
nenapadlo.

Vy trénujete první sezonu? To zní do-
cela neuvûfiitelnû.

Je to takov˘ neuvûfiiteln˘ pfiíbûh.

Jaká byla va‰e motivace ke klukÛm? 
S klukama jsme mûli spoleãnou mo-

tivaci. A to sice takovou, Ïe mÛÏeme
v‰em ukázat, Ïe nezáleÏí na jménu a Ïe
mÛÏeme nûco dokázat. 

Co berete jako zásadní moment se-
zony?

âlovûk by si logicky fiekl, Ïe nûja-
k˘ moment na zaãátku sezóny anebo
umístûní na vûhlasném turnaji
v Praze, kde jsme skonãili na
12.místû. Ale pro mû osobnû to byl
moment aÏ teì ke konci sezóny. A to
sice zápas s rivaly Bulldogs Brno.
Ten zápas mûl v‰e od sáhnutí si na
dno aÏ po neskuteãnou atmosféru,
kterou nám fanou‰ci a rodiãe tvofií

celou sezónu a za které jim také 
patfií velké díky. A pfiece jen otoãit
s rivalem zápas ze stavu 0:3 na 5:3
za ménû neÏ pÛl zápasu, to je nesku-
teãn˘ záÏitek. 

To Vám vûfiím. Pro kluky skonãila 
leto‰ní sezóna, jaké máte plány ve vol-
nu? 

Já osobnû psychicky zregenero-
vat. (smích). Nastal sice konec 
sezóny, ale musí se makat i mimo se-
zónu, abychom se nezasekli na jed-
nom místû. Kluky nyní ãeká letní
pfiíprava zamûfiená na fyziãku, ale ta-
ké mnoho turnajÛ, podle kter˘ch se
bude odvíjet sloÏení t˘mu na pfií‰tí
sezónu, kterou kluci stráví v nejvy‰-
‰í soutûÏi.

A jak˘ je Vá‰ osobní cíl?
MÛj je asi s klukama dál pracovat

a rozvíjet je. Pfiedvést, Ïe jsme se do té
ligy nedostali náhodou.

Dûkuji Vám, Davide za rozhovor
a drÏím pûsti v dal‰í, urãitû úspû‰né
sezónû.

Renata Kuncová Polická.
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