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branky. To velmi pomohlo zvýšit naši 
sebedůvěru, byl to počátek vítězné 
„jízdy“.
 Bylo zajímavé sledovat, jak narůstá 
zájem diváků; když jsme hráli ve fi-
nále s finským celkem VKTP v nád-
herné aréně Sparty Podvinný mlýn, 
tak atmosféra a podpora diváků byla 
úžasná. 
	 Měli	jste	možnost	sledovat	i	další	zá-
pasy?
 Času bylo skutečně málo, v sobotu 
jsme sehráli 5 zápasů, takže večer to 
bylo jen o tom vysprchovat se a na-
jíst... V neděli po našem posledním 
zápase jsme měli možnost se podí- 
vat na utkání nejvyšší soutěže žen; 
Švédky z Pixbo Wallenstam IBK 
hrály se švýcarským týmem Kloten 
Dietlikon Jet a to byl opravdu silný 
zážitek. Když vidíte, co dokážou na 
hřišti nejen tyto nejlepší hráčky, ale 
také třeba i hodně mladí kluci ze 
švédských týmů, tak prostě klobouk 
dolů. 
	 Jaký	je	rozdíl	mezi	florbalem	z	doby,	
kdy	jste	začínal	a	dneškem?
 Obrovský; zatímco my jsme začali 

Od 1.1.2020 bude patřit mezi povinnosti obce zajistit odděle-
né soustřeďování jedlých olejů a tuků. Společnost SUEZ má 
tuto službu již nyní zařazenu jako běžnou součást svozu odpa-
du obce. Občané mohou jedlé oleje v uzavíratelných obalech 
odezvzdávat do vyhrazených a označených kontejnerů. Pokud  
obec nedisponuje vlastními kontejnery, můžeme poskytnout 
naše.
SUEZ, to jsou moderní technologie zpracování a využití 
veškerého odpadu v obcích, včetně 

 O odstranění sutí a zemin
 O svozu bioodpadu a jeho zpracování v kompostárně v Boskovicích
 O svozu jedlých olejů

800 102 000 
www.suez.cz

Zákaznická linka

Sběr jedlých olejů? Vyřešeno!

v prodeji od 5.9.2019

Rulandské modré 56,-
Muller Thurgau 56,-

Veltlínské zelené 59,-
Modrý Portugal 59,-

Veltlínské zelené (pozdní sběr) 119,-
Cabernet Moravia rose (pozdní sběr) 119,- 

Sauvignon (pozdní sběr) 129,-
Ruandské modré (pozdní sběr) 129,-

Přijďte s timto kuponem
 do naší vinotéky a při koupi

 5 litrů burčáku je 

6. LITR ZDARMA!

Tým TROOPERS v Praze na Czech Open (foto archiv Czech Open)

hrát až kolem patnáctého roku, dnešní 
děcka začínají v pěti, šesti letech a je 
to velice moc poznat. Hra má úplně 
jinou dynamiku, výbušnost, když to 
ty malé kluky baví, tak ta hra je úplně 
jinde, než když jsme začínali my. Teh-
dy nebylo florbalových týmů v repub-

lice mnoho, teprve jsme se vlastně 
rozkoukávali a učili se jak hrát. Jsem 
velice zvědavý, kde bude tento sport 
za dalších deset, patnáct let.
 Jendo, děkuji za rozhovor a přeji 
Vám mnoho dalších úspěchů. 

Petr Hanáček

Máte tip na zajímavý článek, chcete otisknout svůj příspěvek?
Napište nám do redakce na listyregionu@seznam.cz  

nebo použijte kontaktní formulář na našich stránkách.


