
35.číslo Magazínu MFL by mohlo byť k dispozí-
cii na zápasoch 19.12.2014! 

Predstavujeme Slovanistov 

Vek: 26 

Znamenie: Blíženec 

Post: Útočník 

Silné stránky: Najlepší strelec  minulej sezóny za FBC Slovan a druhý 

najlepší strelec v stredoslovenskej lige vôbec (pričom hral za suverénneho outsidera súťaže). 

Má skvelú prácu s hokejkou, flexibilne drží loptičku a neustále sa snaží o nové finty. 

Slabé stránky: Často sa nechá na lavičke uniesť a nesústredí sa na podstatné veci. Okrem toho 

má neobyčajnú schopnosť premeniť na chliev nielen svoje, ale aj cudzie auto, v ktorom je len 

pasažierom. Čo pri častých cestách za florbalom nie je pre majiteľa auta nič príjemné :) 

Prezývky: celkom originálne ho voláme Mišo, dôvernejší kamaráti mu zväčša rovno nadávajú. 

V MFL hrá za tím: White—Blue Gamblers 

Štatistiky za FBC Slovan v sezóne 2013/2014: 42 gólov, 13 asistencií, 55 bodov a 2 trestné minúty 

Vek: 19 

Znamenie: Baran 

Post: Obranca 

Silné stránky: Absolútny suverén v obrannom pásme s výbornou 

podporou útoku. 

Slabšie stránky: Komunikácia z brankárom a presnosť streľby z väčších vzdialeností. 

V MFL hrá za tím: Titans 

Zaujímavosti: nováčik vo veľkom florbale sa hneď od prvého zápasu stal oporou celého tímu 

Slovana, požíva totálnu dôveru trénera. Palec hore! 

55 Michal Radnóti 

11 Jany Blahuta 
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Na otázky odpovedá vedúci tímu 
FBL Retex Lučenec Mišo Karásek 

R: Čo Ťa v piatok večer najviac poteší? 

Jediné čo ma v piatok poteší, keď si po zápa-
se podáme ruky a Mates mi povie: „ Boli ste 
nad naše sily!“ :D A ja mu odpoviem: „ Zvy-
kaj si kamarát!“ 

R: Na koho sa budeš najviac spoliehať? 

Jednoznačne na nepriepustnú obranu a 
úderku zvanú Jakubarikán! :) Teraz vážne, 
určite budeme vychádzať zo zabezpečenej 
obrany, neotvoríme to a nejaký gólik dáme. 
Skôr si myslím, že gólový rozdiel bude naj-
viac o dva góly. 

R: Čoho sa obávaš? 

Jediné čoho sa obávam je, aby naši mladíci 
neboli premotivovaní. Ak to zvládnu v hla-
vách a ukážu čo vedia, tak sa nemáme čoho 
obávať, teda okrem spúšte Titanov. 

R: Komu by si venoval prípadné piatko-
vé víťazstvo? 

Víťazstvo bude odmenou nám všetkým za 
robotu, ktorú robíme. Bolo by to poďakova-

nie nášmu generálnemu sponzorovi firme 
Retex. V neposlednom rade by som ho veno-
val Titánom, pretože aj oni môžu byť radi, 
že s nimi niekto drží krok :D 

V 
 prvom súboji o špicu si hokejky skríži momentálne vedúci 

tím so svojim bezprostredným prenasledovateľom z Lu-

čenca. Očakáva sa vysoko taktický boj, ako tomu bolo aj v 

úvodnom zápase týchto dvoch rivalov. Prevažovať bude tvrdá obrana 

zosobnená v pojmoch tohto ročníka MFL, ktorými sa stávajú Jany 

Blahuta, Daddy Kučerák na jednej a Mišo Karásek či Vlado Král na 

druhej strane ihriska. Hrdinom zápasu však bude strelec víťazného 

gólu—bude ním Peťo Jakuba, Mates Blahuta, Martin Šagát, Peťo As-

taloš, Gregor Zadrobilek či Pilo Vančík? Toť otázka dnešného večera! 

Titans vs. 

FBL Retex Lučenec 

Teraz hrávam s kompozitovou florbalkou 
kensis horizon, ktorá je dlhá 96 cm a flex je 
29mm. Úplne mi to vyhovuje. 

R: Čo Ťa presvedčilo vyskúšať si aj veľký 
florbal za Slovan? 

Mišo: Presvedčilo ma hlavne to, že sa MFL 
rozdelila na dve skupiny a môj tím bol v tej 
Nižšej. A ešte to, že som bol v lete so Slova-
nom na TS-Cupe v Tvrdošíne a bola to veľká 
pecka. Aj zápasy za juniorov v Detve sa mi 
páčili. Tak som skúsil 2. ligu. A ak mám o 
dva roky ísť na vysokú a nedajbože prestať s 
florbalom, tak si chcem môcť povedať, že 
som hral florbal, kde 
sa len dá a dostal som 
sa najďalej, ako sa z 
Rimavskej Soboty dá 
dostať. Sme tam cel-
kom dobrá partia a na 
zápasoch je kopa sran-
dy. A navyše v 2.lige sú 
aj exoti typu Pečner a 
spol. takže sa dá schuti 
zanadávať. 

R: Ako sa Ti páči veľ-
ký florbal? Skús ho 
porovnať s miniflor-

balom. 

Mišo: Veľký florbal sa mi veľmi páči. Je to 
niečo úplne iné ako MFL. Tým však ne-
chcem povedať, že MFL je zlá. Ihrisko je 
oveľa väčšie a treba o to viac behať. V MFL 
je hra jednoduchšia a viac sa to prelína zo 
strany na stranu. V 2. lige je oveľa kompliko-
vanejší prechod cez stredné pásmo a v Ri-
mavskej Sobote sa to ani nedá natrénovať. 
Samozrejme aj súperi sú o dosť zručnejší a je 
ťažšie sa presadiť. A ešte by som spomenul 
rozhodcov. Kto pindal na rozhodcov z MFL 
nepozná 2.ligu. 

Všetkým fanúšikom rimavskosobotského florba-
lu sa na známosť dáva, 

že krajší darček si nemôžu dať, 
než je minidres s klubovým logom 

a svojim obľúbeným číslom ( k dispozícii je 11 
rôznych čísel), 

ktorý kvalitne spracovaný je. 
Cena minidresu je 5€ a k dispozícii je v Bufe-

te u Peca. Pri kúpe minidresu v piatok 
5.12.2014 k nemu dostaneš aj jeden výtlačok 

Magazínu MFL zadarmo. 



(pokr. zo strany 13) 

mohlo odohrať pár zaujímavých zápasov 
naviac a tímy z Nižšej ligy by si mohli vy-
skúšať hrať aj proti silným súperom. Na 
druhej strane je to pre môj tím dobre, lebo 
vyhrávame. 

R: Tvoj najkrajší zážitok v MFL? 

Mišo: Môj najkrajší zážitok bol môj prvý 
zápas a zároveň aj prvý gól v MFL. Bolo to 
8.11.2013 a hral som vtedy za Pantherov a 
proti nám nastúpili Buldozéri. Hrali sme 
celkom dobre, aj ja som mal zopár dobrých 
šancí, ktoré som však nepremenil. Napriek 
tomu sme dve minúty pred koncom vyhrá-
vali 6:4 a cez time out sme si povedali, že to 
zabetónujeme. Po rozohraní som na polke 
ihriska pri mantineli vybojoval loptu a vy-
štartoval som na bránu. Pred sebou som mal 
už len brankára a v hlave som si povedal, že 
toto je moja šanca a že to musím premeniť. 
A tak sa aj stalo a vyhrávali sme 7:4. Slušne 
zaplnené publikum začalo tlieskať a kričať a 
ja som sa cítil ako Peter Bondra 100 sekúnd 
pred koncom finále v roku 2002. :D Zápas 
sme zázračne vyhrali 7:5 a vtedy som mal 
pocit, že sme jedničkový tím. Všetci boli 
šťastní, nikto nemindžoval, proste tak to má 
byť. 

R: Ciele s Hornets v tejto sezóne MFL? 

Mišo: S Hornets máme hlavný cieľ vyhrať 
Nižšiu ligu a potom v play-off uvidíme, to už 
bude bonus. Máme tam síce Gemblerov, 
takže to bude ťažké, ale my sa o to pokúsi-
me. 

R: S ktorým spoluhráčom si na ihrisku 
najlepšie rozumieš? 

Mišo: Najlepšie sa mi hrá s Denisom Farka-
šom. Je to výborný hráč a hráme spolu už 
pár rokov na Gympli. Vieme si výborne na-
hrať do šance, myslíme ako jeden. Žiaľ v 
Hornets nám nie je súdené hrať spolu, lebo 
chceme rozložiť sily do dvoch útokov. Ale s 
Fifom Miháľom som tiež spokojný. 

R: Aké máš požia-
davky na svoju flor-
balku? 

Mišo: Na florbalku 
nemám nejaké špe-
ciálne požiadavky, 
zvyknem si aj na met-
lu. :D Hlavne nech je 
lacná a nech vydrží čo 
najdlhšie. Zatiaľ mi 
jedna florbalka vydr-
žala maximálne pol 
roka.  

Pohľad do štatistík: 

Mišo Mišurák (17) 

MFL 2013/2014 16 zápasov, 25 bodov, 
18 gólov, 7 asistencií (FBC Panthers, 
8.miesto) 
MFL 2014/2015 (po 11.kole): 9 zápa-
sov, 18 bodov, 13 gólov, 5 asistencií 

So spoluhráčom z FBK Hornets 
Majom Nosáľom trávia veľa 
času spolu aj na zápasoch za 

FBC Slovan 

Na otázky odpovedá vedúci tímu 
Titans Mates Blahuta 

R: Čo Ťa v piatok večer najviac poteší?  

Potešila by ma aspoň mierne väčšia divácka kuli-
sa, dobre zotreté ihrisko na 
ktorom sa bude dať hrať kvalit-
ná hra. Potom je to už len na 
nás či sa ukážeme a odohráme 
dobrý zápas. Víťazné posedenie 
s tímom určite tiež poteší. 

R: Na koho sa budeš najviac 
spoliehať? 

Na nezlomného ducha Titanov 
a pevnú obrannú stenu ktorú 
postavíme. Verím tomu že 
každý náš hráč zoberie tento 
zápas ako výzvu a dôsledne sa 
naň pripraví, pretože šťastie 
praje pripraveným. Ja si myslím 
že veľkosť hráča sa posudzuje 
v jeho výkonnosti proti najlep-
ším. Štatistiky sú často zavá-
dzajúce. Viacerí to môžu uká-
zať. 

R: Čoho sa obávaš? 

Ak zoberiem túto otázku 

z pohľadu florbalového pôsobenia, tak obavy 
nemám. Teším sa, že sa porovnáme 
z momentálne najlepšie hrajúcim tímom. Takéto 
zápasy vždy ukážu charakter družstva. Verím 
tomu, že súper sa dokonale takticky pripraví ako 
to spravil aj na náš prvý zápas a bude to znovu 

tvrdý boj kde každá chyba 
rozhodne. Náš súper má vyni-
kajúcu obranu a brankára, 
pred ktorým mám veľký reš-
pekt. Taktiež ostrostrelca 
proti ktorému sme ešte ne-
hrali. Kvôli takýmto zápasom 
stojí zato hrať florbal, no ako 
som spomínal obavy nemám. 
My sme si už dokázali, za čo 
stojíme a dokázali sme to aj 
iným. A tým čo nie, tak tých 
už nepresvedčíme. Pokiaľ 
nemáte hejterov tak to nero-
bíte dosť dobre :) 

R: Komu by si venoval prí-
padné piatkové víťazstvo?  

Ak sa to náhodou podarí, tak 
by som to chcel venovať všet-
kým ľuďom, čo nám úprimne 
prajú a ľuďom, čo majú pozi-
tívny postoj k tomuto športu, 
alebo sa na fungovaní našej 
ligy priamo podieľajú.  A 
taktiež všetkým slečnám hľa-
disku ;)   #1 

Napísali sme o prvom vzájomnom zápase: 
Titans - OZ FlorbalovaligaLC 3:2 (1:1) 

6´Šagát (0:1), 10´Astaloš A: Šándor (1:1), 21´Blahuta Jany (2:1), 27´Zadrobilek 

A:Šagát (2:2), 30´Blahuta Mates (3:2) 

OZ Florbalovaliga hrala počas celého zápasu svoj systém skalopevnej obrany so 

snahou o protiútoky. Obranu dirigoval generál Mišo Karásek spolu so spoľahli-

vým Benčom a o góly sa snažila rýchlonohá dvojica Zadrobilek – Šagát. Titáni sú 

však skúsené družstvo, nespanikárili keď napriek nespornej útočnej sile strelili 

prvý gól až po desiatich minútach zápasu. Nespanikárili ani tri minúty pred kon-

com, keď vyrovnával Zadrobilek. Znova raz v rozhodujúcej chvíli ukázali "srdce 

pre miniflorbal", keď Mates Blahuta šiel do skrumáže pred bránkou s odvahou, 

ktorá Titánom priniesla ďalšie dva body do tabuľky. 



Na otázky odpovedá vedúci tímu 
Flyers Peter Bíro. 

R: Čo Ťa v piatok večer najviac poteší? 

Určite dobrý pocit z hry, a ak sa posunieme 
v určitých herných situáciách inam ako do-
teraz.. 

R: Na koho sa 
budeš najviac 
spoliehať? 

Ak mám odpove-
dať len za seba, 
tak by som sa 
nechcel spolie-
hať na nikoho, 
ale zároveň dú-
fam, že všetci 
zahrajú svoje 
maximum a spl-
nia svoje úlohy. 

R: Čoho sa obá-
vaš? 

Že zaspíme 
úvod, alebo za-
budneme vo víre 

zápasu a emócií na to čo máme robiť a ako 
máme hrať. 

R: Komu by si venoval prípadné piatko-
vé víťazstvo? 

Mikulášovi však bude mať cez noc kopu 
roboty :) 

D 
ruhý súboj o špicu tabuľky zvedie dokopy v súčasnosti tretích „letcov“ 

z Lučenca a štvrté „kravičky“ zo Slovagre. Oba tímy vedia ukázať pek-

ný útočný miniflorbal, i keď jeho úspešnosť závisí od zostavy, v ktorej 

do zápasu nastúpia. Cestu Flyers k víťazstvu môže vystrieľať ich obávaný kanonier 

Martin Pajtáš, ale ak by sa v zostave letcov objavil chladnokrvný strelec Denis Bo-

žík, mohol by sa stať hrdinom dňa on. Družstvo z druhej strany palubovky určite 

nebude spoliehať len na svoje mozgové centrum Milka Kostoviča, ale pokúsi sa v 

útoku prekvapiť dravým Aďom Antalom, ortuťovitým ofenzívnym obrancom To-

mášom Brozmanom či tajnou zbraňou Romanom SuperBolčom. 

   Flyers 

vs.     Slovagre 

R: Nejaké iné záľuby okrem florbalu? 

Mišo: Šport, okrem florbalu sem-tam futbal. 
A často hrávam Fifu 14! 

R: Ako si spomínaš na svoje začiatky s 
florbalom? 

Mišo: S florbalom som začal v 12 rokoch v 
šiestom ročníku ZŠ. Každý štvrtok sme s 
kamošmi hrávali v telocvični po škole futbal, 
až raz škola nakúpila hokejky, tak sme skú-
sili florbal. Tak sa nám to zapáčilo, že sme 
namiesto futbalu hrali florbal. Darilo sa mi 
celkom dobre, bavilo ma to a patril som 
medzi najlepších. Nemal som tam veľmi 
veľkú konkurenciu. V siedmom ročníku som 
odohral svoj prvý turnaj, reprezentoval som 
svoju ZŠ Petra Kellnera Hostinského a na-
priek tomu, že som bol najmladší hráč tímu, 
bol som v prvej formácii. Vtedy tam okrem 
mňa hrali samí ôsmaci a deviataci. Po pár 
rokoch som prešiel na Gympel a tam som sa 
naučil z florbalu najviac. Boli tam veľmi 
tvrdé a fyzicky náročné tréningy, spoluhráči 
boli poväčšine o dva roky starší a mali čo to 
už odohrané. Po asi dvoch mesiacoch som si 
zvykol a dokázal som s nimi hrať. Telocvikár 
ma začal brávať na všetky turnaje. 

R: Čo je Tvojou silnou florbalovou strán-
kou? 

Mišo: Nemám veľa silných stránok, ale už 
od mojich začiatkov sa o mne hovorilo, že 
dobre behám. Takže asi behanie a kondičku 

by som zaradil medzi moje silné stránky. 
Okrem toho by som ešte vypichol moju 
efektivitu streľby, napríklad v sobotu 
(29.11.2014) som dal v 2. lige tri góly z asi 
piatich striel na bránku. Zvyšné dve strely 
skončili na tyčke... 

R: Kde máš slabiny, ktoré by si chcel 
odstrániť? 

Mišo: Slabín mám dosť, zlepšiť sa musím asi 
vo všetkom. Najviac by som asi zlepšil môj 
"povestný" bekhend, ktorým som v lete vy-
radil svoj tím z turnaja v Rimavskom Brezo-
ve - doteraz si zo mňa kvôli tomu robia 
srandu :D. Okrem toho by som sa rád zlepšil 
v kľučkách, lebo ich robím veľmi málo, sko-
ro až vôbec. 

R: Kedy si prvý krát počul o MFL? 

Mišo: V máji 2013 na Malohontsko - Novo-
hradskom pohári. 

R: Aké sú Tvoje celkové dojmy z MFL? Čo 
sa Ti páči, čo naopak nevyhovuje? 

Mišo: Na MFL sa mi páči asi všetko, je to 
mega super pecková súťaž. Páči sa mi, že sa 
hrá na celkom slušnej športovej aj organi-
začnej úrovni. Ďalej sa mi páči, že tu máme 
až 13 tímov a oproti vlaňajšku sem prišlo 
veľa nových hráčov, dokonca aj hráčok. Ne-
páči sa mi asi len to, že sa liga rozdelila na 
dve skupiny. Podľa mňa to nebol práve naj-
šťastnejší krok, lebo sa           (pokr. na str.14) 

Predstavujeme hráča 

Mišo Mišurák (FBK Hornets) 

B 
ledý mladík pôsobí na prvý pohľad ticho, ba až zakríknuto, to ho však ne-
môžete vidieť hrať florbal. Tam je to dravec idúci za loptičkou ani jastrab 
za myšou s bohovým nosom na góly. Študent Gymnázia Ivana Kraska hral 

v MFL už v minulej sezóne, v tejto pomáha Hornets na ceste do výšin. Okrem toho 
je členom mužského tímu FBC Slovan Rimavská Sobota v 2.lige. Tém na rozhovor 
s takýmto hráčom bolo teda neúrekom, nuž čítajte... 



Tréningy každý štvrtok medzi 16:00 a 17:00 v 
ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote! 

Na otázky odpovedá 
vedúci tímu Slovagre 
Ivan Tóth 

R: Čo Ťa v piatok večer 
najviac poteší? 

V prvom rade aby sme nastú-
pili aspoň piati :) a samozrej-
me najviac by som sa potešil 
víťazstvu, keďže by to bolo 
dosť dôležité víťazstvo. 

R: Na koho sa budeš naj-
viac spoliehať? 

Najviac na naše "Gate" v 
bránke t.j. Maja. Potom na 
obranu a útok, jedným slo-
vom na celý tím :D 

R: Čoho sa obávaš? 

Najviac sa obávam nejakého 
blbého kiksu neskúsených 
hráčov v našom tíme, ako 
tomu bolo aj minule proti 
Flyers, keď sme ešte minútu 
pred koncom vyhrávali, no 
prišlo zbytočné vylúčenie a 
pykali sme. 

R: Komu by si venoval prí-
padné piatkové víťazstvo? 

Vôbec netuším, komu by 
som víťazstvo venoval, možno nejakej mojej 

tajnej fanúšičke v publiku, ak taká vôbec 
existuje :D 

Napísali sme o prvom vzájomnom zápase: 
Slovagre - Flyers 7:7 (3:5) 

3´Kostovič (1:0), 3´Škrovánek (1:1), 4´Stašák A:Tóth (2:1), 10´Filo A:Bíro (2:2), 

11´Bíro A:Filo (2:3), 12´Kostovič (3:3), 14´Pajtáš A:Bíro (3:4), 15´Škrovánek (3:5), 

17´Kostovič (4:5), 20´Pajtáš (4:6), 24´Antal A:Kostovič (5:6), 28´Tóth A:Hronec 

(6:6), 29´Antal A: Kostovič (7:6), 30´Pajtáš A: Bíro (7:7) 

Veľmi zaujímavý zápas pre diváka. Hralo sa tvrdo od podlahy, bolo veľa vylúčení 

a padlo veľa gólov. Vo vedení sa oba tímy striedali. Záver bol na infarkt, ale deľ-

ba bodov bola spravodlivá. 



R: Po minuloročnej 
striebornej priečke v 
MFL si hovoril, že sa v 
nasledujúcej sezóne 
budeš snažiť miniflor-
balom najmä zabávať, 
že nepôjde až tak o 
výsledky. Avšak aj tak 
sa od vás čakalo viac 
bodov. Ako hodnotíš 
prvú polovicu súťaže? 

Igor: Model súťaže dal 
minulý rok šancu muž-
stvám s nestabilnými 
výkonmi na reparát, kde 
jasne dominantné muž-
stvá Dynamo a Vlci moh-
li len stratiť, čo sa takmer aj stalo nám s Titanmi a 
Vlkom s Flyers. Samozrejme, že sme si predstavo-
vali lepšie výsledky, ale terajšie postavenie ma 
netrápi. Playoff hrať budeme určite a model súťa-
že skúsime využiť opačne ako minulý rok :) 

R: Spoliehaš najmä na old-school Dynamo - 
kto z vašich tradičných hráčov ťa zatiaľ naj-
viac potešil výkonmi? 

Igor: Jednoznačne Samo Sarvaš, jeho defenzívna 
hra, kondícia a rýchlosť je konštantne na vysokej 
úrovni. Neodoberá lopty bezhlavým sekaním ani s 
vystretou ľavou rukou. Zlepšil aj streľbu a snáď 
mu to tam začne za chvíľu aj padať. 

R: Ani old-school Dynamo však nie je celkom 

kompletné, niektorí hráči nenastupujú, resp. 
hrajú málo. Prečo? Kto z nich najviac chýba? 

Igor: Michal Póša pracuje, alebo oslavuje. Janko 
Halaj s Petym Fazekašom majú zamestnania, kde 
musia pracovať aj v noci a často sú to piatky. 
Tomaš Lentovský má zranené koleno. Dodo Fabo 
začal popri škole pracovať a domov chodí ojedine-
le. Vlado Ružinský odišiel za prácou do zahrani-
čia. Takto by som to ešte chvíľu menovať aj ďalej.  
Ostali sme traja stabilní hráči z toho dvaja máme 
spolu  66 rokov a 200 kg :)  Najviac chýba Vlado 
Ružinský, na ktorého hru sa pozerať muselo baviť 
každého. Hrával s veľkým prehľadom a kľudom, 
spoza vlastnej bránky režíroval našu hru a strieľal 
góly. 

Dynamo Diviaky: 
Ak budeme schopní nastupovať šiesti, v prvej 

štvorke Dynamo bude! 

T 
radičný účastník MFL, ktorý v nej postupne obsadil bronzovú a v minulej 

sezóne striebornú priečku. Pred novým ročníkom nastali v tíme zmeny. 

Zostalo len jadrné jadro a aj to nenastupuje pravidelne a v plnom zložení 

- výsledkom je priebežne šiesta priečka a až 6 prehier na konte, na čo priaznivci 

Diviakov vôbec neboli zvyknutí. 

Ich vedúci Igor Golian je zakaždým zaujímavý partner na rozhovor, nuž sme sa 

ho na aktuality okolo jeho družstva a názory na túto sezónu MFL radi opýtali. 

R: S akými ambíciami ste vstupovali do sezó-
ny? 

Dávid: Našim cieľom bolo postúpiť do Vyššej ligy 
a dostať sa v play off čo najďalej. 

R: Ako si s tímom spokojný po dvoch päti-
nách súťaže? 

Dávid: Úplne spokojný. Dosahujeme výsledky, 
aké sme si ani nepredstavovali. Hádam nám to 
vydrží do konca sezóny. 

R: Čo Ti na MFL vyhovuje a čo by bolo potreb-
né naopak vylepšiť? 

Dávid: S MFL som spokojný. Vylepšiť by bolo 
články k zápasom. 

R: Bolo by podľa Teba vhodné, keby sa po 
vašom vzore do MFL zapájali študenti ďalších 
stredných škôl? 

Dávid: Áno, súťaž by bola zaujímavejšia. 

R: V tíme máte pomerne veľa hráčov. Neuva-
žujete do budúcej sezóny nad B-tímom? 

Dávid: V tíme máme približne 14 hráčov, ale na 
zápasy chodievame iba desiati - tri trojky a bran-
kár. O B-tíme uvažujeme, ak budú hráči, tak na 
budúcu sezónu uvidíte v súťaži dva tímy sršňov. 

R: Ste jedným z mála tímov za ktorý nastupu-
je pomerne pravidelne dievča - Saška Korytia-
ková. Ako sa vám ju podarilo ukecať a aké je 
to mať v tíme babu? 

Dávid: Je to naša dobrá kamarátka. Raz sme sa jej 
opýtali, či by si chcela vyskúšať hrať florbal. Ona 
súhlasila a odvtedy je súčasťou nášho tímu. Babu 
v tíme je mať dobré, je to naša tajná zbraň na 
súperov :) V zásobe síce nemáme žiadne ďalšie 

dievčatá, ale radi ich privítame. 

R: Uvažuješ nad posilnením tímu? 

Dávid: Ako som spomínal, som spokojný. O posi-
lách túto sezónu neuvažujeme. 

R: Čo hovoríš na vašich súperov v Nižšej lige? 

Dávid: Máme zaujímavých súperov. Každý zápas 
je vyrovnaný, najmä s Gamblers. V týchto zápa-
soch sa bojuje o každú loptičku aj mimo ihriska. 

R: Čo sú podľa Teba top tri prekvapenia v 
doterajšom priebehu MFL? 

Dávid: Prvé top prekvapenie je rozdelenie ligy. 
Bol to dobrý nápad. Takto je tá liga atraktívnejšia 
a napínavejšia. Druhým prekvapením sú výborné 
výsledky nováčikov. Tretím sú brankári a ich 
výkony - zlepšujú sa od zápasu k zápasu. 



R: Kedy si sa prvý krát dozvedel o MFL?  

Dávid: Prvý krát som sa o MFL dopočul asi pred 
dvoma rokmi. 

R: Prečo ste si zvolili názov FBK Hornets, 
reps. čo máte spoločného s tímom Hornets 
hrajúcim v miestnej amatérskej hokejovej 
lige? 

Dávid: Chodíme sa pozerať a fandiť hokejistom 
Hornets, preto sme si zvolili tento názov. V bu-
dúcnosti by sme sa chceli zlúčiť do jedného klubu 

a pôsobiť ako ŠK Hornets. 

R: Ako ste skladali tím do súťaže? A ako často 
trénujete? 

Dávid: Tím sme začali postupne skladať už od 
začiatku roka 2014. Trvalo nám to približne dva - 
tri mesiace, kým sme vytvorili základ tímu, do 
ktorého prišli počas predsezónnej prípravy posily. 
Trénujeme v Gymnáziu Ivana Kraska každú nede-
ľu. V pondelky chodievame na školské tréningy. 

FBK Hornets: 

Úplná spokojnosť! 
Mladí prevažne Gymnazisti si ako nováčik tohto ročníka MLF počínajú viac než 

dobre. Priebežne sa bijú o vedúcu pozíciu v Nižšej lige. Zaujali aj cieľavedomým 

prístupom k budovaniu tímu, s ktorým začali ďaleko pred štartom súťaže. Vyzerá 

to, že v MFL chcú úspešne účinkovať viac než len jednu sezónu, nuž sme sa o tíme 

a jeho cieľoch porozprávali s vedúcim Dávidom Sabackým. R: Podaril sa Ti jeden prestup 
dokonca až z Lučenca - neplá-
nuješ posilniť tím o nejakých 
ďalších hráčov? 

Igor: Podaril, s Igorom Slová-
kom sme sa skamarátili už dáv-
no a Dynamo bola jeho nočná 
mora, keď snami prehral snáď 
viac ako šesťkrát s rôznymi tí-
mami za ktoré hral. Hovorieval 
som mu, že to nebude doneko-
nečna, ale ak by predsa, nech sa pridá ku nám. Na 
predsezónnom turnaji nám dal nakladačku, Flyers 
majú dosť hráčov a prestup bol na svete :) Plány 
sú, stále rokujem so Žigom...  Snažím sa nájsť 
iných športovcov, ktorých by florbal bavil a mali 
by talent, tak ako Mišo Dragijský. 

R: V zákulisí sa dokonca šušká, že je údajne 
možný prestup Miša Radnótiho k vám. Počul 
si o tom niečo? 

Igor: Zatiaľ som o tom nepočul :) Určite je to 
jeden z najlepších hráčov MFL, ale jeho prestup 
ku nám nevidím reálne. Ak by ma však kontakto-
val jeho agent, rokovania by určite začali. Páčilo 
by sa mi, keby sa mohlo po novom hovoriť "keby 
ste nemali hokejistov a zápasníka..." :) :) :) 

R: Čo je potrebné urobiť pre to, aby Dynamo 
skončilo v prvej štvorke? 

Igor: Ak bude Dynamo schopné nastupovať v 
šiestich hráčoch so štyrmi útočníkmi a dvomi 
obrancami, v prvej štvorke bude. Ak ale budeme 
musieť hrávať, ako sa teraz často stávalo štyria s 
jediným kvázi útočníkom v mojej podobe a troma 
obrancami, bude to ťažké. Pridal sa Igor Slovák, 
Adam Cigánik, zaúčame Miša Dragijského a uvi-
díme. 

R: Čo ako skúsený vedúci hovoríš na doterajší 
priebeh MFL? 

Igor: Prekvapilo ma, že niektorí najlepší hráči 
hrajú v Nižšej lige, že Panteri hrajú Nižšiu ligu a 
nový tím z Lučenca Vyššiu. Liga sa rozdelila, ako 
som čítal, aby napr. Dynamo nedávalo dvojciferné 
výsledky slabším mužstvám. Nemyslím si, že sa to 
podarilo.  Liga sa oslabila oproti minulému roku. 
Spolu ostali len Titáni, bez toho kulturistu sa im 
darí a momentálne sa im nemá kto postaviť. Mi-
nuloročné Dynamo, Vlci, Flyers aj Slovagre na to 
mali. Uvidíme ako to bude teraz v piatok s Rete-
xom. Kým minuloročná otázka znela, či niekto 
prekazí očakávané finále Vlci vs Dynamo, tento 
rok je to otázka, či niekto zastaví Titánov. 

R: Čo by pomohlo rozvoju MFL v ďalšej sezó-
ne? 

Igor: Myslím, že rozvoj je na dobrej ceste. Pomaly 
na amatérsku florbalovú ligu príde viac ľudí ako 
na profesionálny futbal. Hrá ju viac ako 150 hrá-
čov všetkých vekových skupín, je to rarita v našej 
oblasti. Mrzí ma, že mantinely sa rýchlo zničili a 
kvázi sa do hry nedajú zapojiť, lebo nikto nevie, 
kam sa to odrazí. 

Dynamo Diviaky 
Farby: Oranžová—biela 

MFL 2013/2014: 2.miesto 

Úspechy: Víťaz Malohontsko—

Novohradského pohára 2013, Víťaz Turnaja o 

Lastovičí chvost 2013, 2.miesto v MFL 

(2013/2014), 2.miesto na Malohontsko—

Novohradskom pohári 2014, 3.miesto v MFL 

(2012/2013) 



Priebežná tabuľka Vyššej ligy 

1. Titans 19b 76:36 
2. FBL Retex Lučenec 15b 58:37 
3. Flyers 15b 59:47 
4. Slovagre 12b 65:48 
5. Čiernolúcki Vlci 8b 56:60 
6. Dynamo Diviaky 8b 55:69 
7. FBK Kružno 5b 56:73 
8. Buldozéri A.C.A.B. 2b 34:89 

Priebežná tabuľka Nižšej ligy 

1. FBK Hornets 16b 88:36 
2. WB Gamblers 14b 112:53 
3. Torpédo Hodejov 7b 57:73 
4. Napola 4b 47:79 
5. FBC Panthers 3b 42:106 

Predpoveď pre Vianoce 2014 

Tímom v MFL sa snažíme poskytnúť kompletný servis. V rámci neho nemôžeme obísť 
blížiace sa Vianočné sviatky. Zvyčajnému problému s nevhodnými darmi a následným 
sklamaním sme sa posnažili predísť rozhovorom s pani Elvírou—veštkyňou z televíznej 
reklamy. Položili sme jej preto trinásť krát dve rovnaké otázky:  
 
1. Čo si ten ktorý tím z MFL želá ako darček pod Vianočný stromček? 
2. Čo si skutočne pod tým stromom neštastným nájde? 
 
WB Gamblers - stroj čo stále dáva. Napríklad kávomat. Pre Gémešiho vodkomat. Dostanú 
však len list od exekútora, ktorý bude vymáhať nahromadené dlžoby v MFL. 
Torpédo Hodejov - nový hrad. Kopec kam ho umiestniť už majú. Dostanú však dvoch - 
troch nových cigáňov. Čerstvých, priamo z pôrodnice. 
Slovagre - hlavne konečne brankára a halovky na suchý zips pre Milka Kostoviča! Chyba-
aa! Dostanú pohľadnicu z Rajchu od Filipa Fačku. 
Čiernolúcki Vlci - zišli by sa im tabletky pre rast do výšky. Budú sa s ňou však musieť 
zmieriť. Dostanú aspoň plagát Snehulienky. 
Buldozéri A.C.A.B. - Fľašu borovičky. Dostanú  dve fľaše borovičky, ale vychľastané. 
FBK Hornets - Chlapci si želajú všetko možné, hlavne nech je toho veľa, zadarmo, rýchlo 
a okamžite a v najvyššej kvalite. Dostanú zimné čapice. Tvarom kockaté. 
Napola - cukríky, petardy a príručku slušného správania sa... Aaaale ni :) Cheli by len tie 
petardy. Dostanú figu borovú. 
FBC Panthers - nové dresy. Dostanú po nose. 
FBK Kružno - oni nič nepotrebujú, oni majú všetko. Tak im treba, nedostanú nič! 
Dynamo Diviaky - nové Dynamo a ukončenie hokejovej sezóny HKM. Dostanú max max 
tak flanelové pyžamá. 
Retex Lučenec - želajú si najmä cement na kvalitný obranný betón a smolu na hokejky 
Flyers. Dostanú ponožky. 
Flyers - vrúcne si prajú, aby všetkých vysokoškolákov vyhodili už po prvom semestri zo 
školy. A ešte dva kýble smoly na hokejky Retexu. Dostanú ponožky. Dve. Obe ľavé. 
Titans - tie čierne duše by chceli zas voľajaké technické vychytávky, nuž si nájdu prekvap-
ko, novú hru pre PS4 - MFL 2015. V hre si budú môcť voliť čas zápasu výlučne od 22:00 do 
04:00, v prípade potreby beztrestne mlátiť rozhodcov po ich rozhodnutí v ich neprospech 
a používať cheaty typu pornošortky... 

Program zápasov 5.12.2014 

19:30 WB Gamblers—Napola 
20:20 FBK Hornets—FBC Panthers 
21:10 Titans—FBL Retex Lučenec 
22:00 Slovagre—Flyers 

Program zápasov 12.12.2014 

19:30 FBC Panthers—WB Gamblers 
20:20 Torpédo Hodejov—FBK Hornets 

21:10 FBK Kružno—Slovagre 
22:00 Čiernolúcki Vlci—Dynamo Diviaky 

Program zápasov 19.12.2014 

19:30 Napola—FBC Panthers 
20:20 FBL Retex Lučenec—Buldozéri 
A.C.A.B. 
21:10 WB Gamblers—Torpédo Hodejov 
22:00 Flyers—Titans 

Čo je nové v 18-tke? 

Keďže jedným z najväčších problé-
mov MFL v tejto sezóne je nedosta-
tok priestoru v tradičnej telocvični 
ZŠ M.Tompu na Sídlisku Západ pre 
tak veľký počet zápasov, nútení sme 
boli využívať aj Osemnástku, telo-
cvičňu ktorú sa postupne snažíme 
vlastnými rukami dostať do prevádz-
kyschopného stavu. Vďaka bohu 
hrajú miniflorbal zväčša správne 
sobotské nátury zvyknuté na tvrdé 
podmienky. Všetci však majú mož-
nosť vidieť, ako postupujeme s prá-
cou, nuž si to, čo sa urobilo v no-
vembri zrekapitulujme. 
Sprevádzkované boli dve šatne, kde 
je svetlo, teplo a priestor zložiť si 
pred zápasom veci. Nie je to však ich 
konečný stav. K dispozícii je už aj 
WC s tečúcou vodou a umývadlom, 
dokonca sa na ňom aj svieti :). V 
telocvični bola opravená omietka 
jednej z nosných stien, na ktorej 
bola následne stvorená maľba Hlav-
ného námestia. Úplne horúcou no-
vinkou je, že sa podarilo dokončiť 
klubovňu, ktorá získava neopakova-
teľnú atmosféru. 

Fotopohľad na MFL 
Vyberáme z FB stránky FBC Slovan Rimavská Sobota foto 

Rado Ivarg (FBK Kružno) plní 
nádeje doň vkladané. V desiatich 
zápasoch strelil 15 gólov a pridal 7 

asistencií.  

Samo Repka (Čiernolúcki Vlci) 
už nemá len funkciu talizmanu. 
Okrem obrany vystrkuje rožky 

stále viac aj v útoku (9/1+3) 


