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MINERVA BOSKOVICE, a.s.
patří v Boskovickém regionu k nejvýznamnějším průmyslovým závodům. Společnost je součástí
skupiny firem DÜRKOPP ADLER, která patří k předním světovým výrobcům průmyslových šicích 
strojů, prodávaných pod značkou DÜRKOPP ADLER. Ve svých moderních výrobních provozech 
využívá nové technologie a zaměstnává řadu strojírenských profesí.   

Florbalista Jan Charvát z Blanska
člen vítězného týmu na Czech Open 2019

	 V	 srpnu	 se	 v	 Praze	 konala	 jedna		
z	 nejprestižnějších	 soutěží	 evropské-
ho	 florbalu,	 Czech	 Open,	 které	 se	
účastnilo	 228	 družstev	 ze	 17	 zemí.		
V	týmu	TROOPERS	Moravany,	kte-
rý	 získal	 zlatou	 medaili	 v	 kategorii	
Open	 M,	 hrál	 také	 osmadvacetiletý	
florbalista	 z	 Blanska	 Jan	 Charvát,	
kterého	jsem	se	zeptal:
	 Jendo,	 jste	 spokojený	 s	 výsledkem	
vašeho	týmu?
	 Určitě	 ano,	 pro	 florbal	 je	 v	 rámci	
Evropy	 Czech	 Open	 významná	 udá-
lost	s	velkou	mezinárodní	konkuren-
cí,	včetně	početného	zastoupení	švéd-
ských	hráčů,	jejichž	úroveň	patří	díky	
velké	 členské	 základně	 ke	 světové	
špičce.
	 Jak	dlouho	hrajete	florbal?
	 Začínal	jsem	na	základní	škole	ve	14	
letech.	 Hrál	 jsem	 také	 fotbal,	 ale	 pak	
jsem	dostal	nabídku	od	trenéra	z	blanen-
ského	florbalového	klubu	Atlas.	Florbal	
mi	vyhovoval	víc,	je	to	hra,	ve	které	kro-
mě	dobré	fyzické	přípravy	je	hodně	dů-
ležité	zvládnutí	techniky	hry.	Navíc	jsou	
tréninky,	hra	i	vybavení	méně	finančně	
náročné	 než	 třeba	 u	 hokeje,	 který	 mě	
také	zajímal.

	 Hráli	jsme	tehdy	1.	dorosteneckou	
ligu	 a	 během	 dalších	 cca	 4	 let	 jsme	
hráli	vlastně	všechny	nejvyšší	soutě-
že	v	republice.	Jednu	sezonu	jsem	pů-
sobil	 ve	 Znojmě,	 to	 byla	 juniorská	
extraliga.	Po	návratu	do	Blanska	jsem	
se	 pár	 let	 věnoval	 kromě	 hraní	 také	
trenérské	 činnosti,	 ale	 kvůli	 pracov-
nímu	 vytížení	 jsem	 trénování	 musel	
ukončit.	 Vadilo	 mi	 také,	 že	 u	 velké	
části	 současných	 teenagerů	 je	patrný	
menší	zájem	o	sportování;	 jejich	po-
zornost	je	soustředěna	na	IT	a	sociál-
ní	sítě.
	 Z	Blanska	jste	odešel	hrát	do	Brna?
	 Měl	 jsem	 zájem	 hrát	 co	 nejvyšší	
soutěže,	 a	 proto	 jsem	 přijal	 nabídku	
brněnských	 florbalistů	 a	 přestoupil	
jsem	do	FK	Orel	Telnice.	V	 součas-
nosti	došlo	ke	sloučení	s	klubem	Mo-
ravany	a	náš	tým	se	jmenuje	TROO-
PERS	 Moravany;	 hrajeme	 národní	
ligu.	Po	sloučení	klubů	vznikla	oprav-
du	 silná	 základna,	 máme	 všechny	
mládežnické	kategorie	a	tři	kategorie	
mužů;	můžeme	tak	úspěšně	reprezen-
tovat	jižní	Moravu	ve	florbalu.
	 Do	 Telnice	 dojíždíte	 z	 Blanska,	 jak	
často	trénujete	a	hrajete?	

Jan Charvát (foto ph)

	 Většinou	máme	dvakrát	týdně	tré-
nink	 a	 jeden	 hrací	 den.	 Jsou	 týmy,	
které	 věnují	 přípravě	 víc	 času,	 ale		
v	naší	kategorii	už	musíme	brát	ohled	
na	možnosti	dané	zaměstnáním	a	pří-
padně	i	na	rodinné	závazky.	
	 Zlatá	medaile	z	Czech	Open	je	vaším	
největším	úspěchem,	můžete	se	zmínit	o	
těch	předchozích?	
	 S	různými	týmy	jsem	hrál	v	doroste-
necké	 a	 juniorské	 extralize,	 ve	 druhé		
i	 v	 první	 lize	 mužů	 a	 v	 současnosti		
v	 národní	 lize.	 Mezi	 konkrétní	 ceny,	
které	jsme	získali,	patří	například	me-
daile	 bronzová,	 stříbrná	 a	 nakonec		
i	zlatá	na	Hummel	open	game,	vítězné	
umístění	 v	 OFL	 v	 kategorii	 juniorů		
i	mužů,	druhé	místo	v	Slováckém	po-	
háru,	 druhé	 místo	 na	 mistrovství	 ČR	
Unitop	(Unie	tělovýchovných	organiza-
cí	Policie	České	republiky).
	 Rád	 bych	 se	 zmínil	 o	 trenérech,	
kteří	mě	dovedli	k	úspěchům	-	z	FBK	
Atlas	 Blansko	 jsou	 to	 Martin	 Malík		
a	Vít	Balák	a	z	FK	Orel	Telnice	 Ivo	
Bartek.	Patří	jim	moje	poděkování.
	 Soutěž	 Czech	 Open	 obsahovala	 čtyři	
hrací	dny;	kolik	zápasů	v	Praze	odehrál	
tým	TROOPERS?

	 Hráli	 jsme	všechny	4	dny,	celkem	
to	bylo	11	zápasů,	tedy	nejvyšší	mož-
ný	počet.	Měli	jsme	štěstí	na	rozloso-
vání	 hal,	 s	 početnějšími	 týmy	 jsme	
hráli	na	menších	plochách,	takže	jsme	
se	 mohli	 spolehnout	 na	 naši	 lepší	
techniku	 hry	 a	 neřešit,	 že	 protivník	
bude	mít	víc	 fyzických	sil.	Zlomový	
okamžik	přišel	v	pátek,	kdy	 jsme	 se		
v	zápase	se	švédským	mužstvem	do-
kázali	ubránit	a	pak	začali	sami	dávat	


