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TZ Florbalisty čeká další výjezdní utkání. V Jindřichově Hradci se utkají s Tatranem 
 
Pardubický A tým má na programu letošní druhé výjezdní utkání. V neděli hrají svěřenci trenérů 
Vichra a Koubka venkovní utkání proti střešovickému Tatranu, ovšem nezajíždí k němu do Prahy, 
nýbrž do Jindřichova Hradce. 
 
Sokol o víkendu ukončí třízapasovou sérii, ve které narazil na první tři celky Superligy. Po 
utkáních s Mladou Boleslaví a Chodovem ho nyní čeká souboj se střešovickým Tatranem, který 
se momentálně nachází na třetí příčce. „Já osobně si zápasy protim těmto TOP týmům užívám. I 
když musím říct, že se pak většinou cítím jako po kondičním tréninku. Pokud bych si měl vybrat, 
tak už bych nechtěl hrát proti Chodovu, naopak Tatran mi vyhovuje zřejmě nejvíce," říká obránce 
Adam Šťastný.  
 
S prvními dvěma týmy odehráli Východočeši skvělé dvě třetiny, po kterých mohli pomýšlet na 
bodový zisk. Rozuzlení vždy přišlo až ve třetích částích. První letošní vzájemné utkání Sokola s 
Tatranem se odehrálo v září v Tipsport areně a Pražané si z města perníku odvezli tři body za 
výhru 5:2. „S Tatranem to poslední dobou bývají vždy dobré a vyrovnané souboje. My nemáme 
co ztratit a navíc se hraje na neutrálním hřišti, takže jsem přesvědčený o tom, že můžeme brát 
body," míní Šťastný.  
 
Jindřichův Hradec nepořádá utkání nejvyšší soutěže poprvé, už loni se zde představil Tatran 
proti Bulldogs Brno. Letos padla volba na pardubický Sokol, který už má za sebou letošní utkání v 
Náchodě, kde se střetl s Chodovem. Pardubické florbalisty navíc čeká ještě třetí výjezdní duel, 
21. února vyzvou v Hradci Králové tým Vítkovic. „Určitě to je vždy zpestření a také nyní si to s 
fanoušky z Jindřichova Hradce užijeme. Jen doufám, že po cestě nikde nezapadneme," dodává s 
úsměvem Adam Šťastný.  
 
Utkání v Jindřichově Hradci začíná v neděli v 18 hodin.  
 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


