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TZ Florbalová show je tu! V Tipsport areně vyzveme Tatran Střešovice 
 
 

Po roce bude pardubická multifunkční arena opět patřit pouze florbalu. Vrcholem sobotního 
Florbalového dne, který se koná za finanční podpory Statutárního města Pardubice, bude 
superligové utkání mužů, ve kterém vyzve domácí Sokol obhájce mistrovského titulu Tatran 
Střešovice. 
 
Staré známé pořekadlo praví: „Do třetice všeho dobrého." Pokud by to mělo platit i v případě 
pardubických florbalistů, pak by v sobotu večer měli nad mnohonásobným českým mistrem 
slavit vítězství. Florbalová akce v Tipsport areně se totiž koná již potřetí za sebou a v obou 
předcházejících případech se Sokol utkal právě s Tatranem. V roce 2013 byli diváci svědky skvělé 
podívané, která nakonec skončila těsnou výhrou Pražanů 7:6. O rok později už to z pardubické 
strany taková sláva nebyla a Střešovice si z Pardubic odvezly tři body za výhru 9:4. I proto letos z 
domácí kabiny zní jasný cíl: „Chceme Tatran porazit!" 
 
A v minulém ročníku se Sokol přesvědčil o tom, že to zdaleka není nemožné. V rámci 19. kola 
tehdejší AutoCont extraligy se totiž Východočeši radovali z výhry 8:7 po prodloužení, která byla 
historicky první s tímto soupeřem. Na jeho skalp z domácí palubovky však Pardubice stále čekají. 
„Určitě to může hrát roli v našich hlavách. Na druhou stranu nás již Tatran zřejmě nepodcení," 
myslí si pardubický brankář Jakub Levínský. Zatímco kádr Sokola se prakticky nezměnil, ten 
střešovický zaznamenal v létě mnoho změn. V týmu úřadujícího mistra skončili z různých důvodů 
Natov, Richter, Riebauer či Nushart. Střešovické posílení naopak dorazilo v podobě Jana 
Svobody, Ondřeje Vítovce či Slováka Martina Kuboviče. Trenér Jiří Jakoubek ví, že musí sázet 
především na talenty z pověstné střešovické líhně. 
 
Oba týmy vstoupily do nového ročníku Tipsport Superligy rozpačitě. Pardubičtí utrpěli i přes 
slibný začátek na hřišti Otrokovic porážku 4:7 a přesvědčivý výkon nepodal ani Tatran. Ten se 
však mohl po těsné výhře 5:4 nad Spartou radovat ze třech bodů. „Otrokovicím jsme body 
darovali vlastními chybami. V sobotu máme výtečnou možnost na reparát. Určitě nebudeme 
chtít naše fanoušky zklamat," říká trenér Ondřej Vichr.  
 
Právě fanoušci budou hrát při superligovém zápasu velkou roli. Tatran je legendou mezi českými 
kluby, a tak je logické, že diváky táhne po celé republice. Před dvěma lety si jich  na utkání do 
pardubické areny našlo cestu 1148, loni jen o pár desítek méně. „Určitě chceme opět pokořit 
magickou tisícovku. Udělali jsme pro to však maximum," říká předseda klubu Vít Drašar.  
 
Superligový zápas mužů však není jediným lákadlem sobotního dne. Po celý den budou probíhat 
soutěže na ochozech, doprovodný program a již v 9 hodin startují mládežnické turnaje. Elévové 
si to rozdají v klání O pohár Pardubického kraje, mladší žáci O pohár statutárního města 
Pardubice, v kategorii mladších žáků se navíc odehraje i přebor ČOS. „Vyhlašování jednotlivých 
turnajů bude probíhat přímo na ploše během přestávek superligového zápasu. Pro začínající 
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florbalisty to bude velký zážitek," doplňuje Vít Drašar. Po zápase mužů bude následovat 
autogramiáda superligových hráčů a utkání G2 ligy juniorů. V rámci nejvyšší juniorské soutěže se 
Sokol utká se stejným soupeřem jako v mužské kategorii. „První dvě kola se nám příliš 
nepovedla, tudíž si budeme stejně jako A tým spravit chuť na Tatranu," dodává odhodlaně 
juniorský trenér Martin Czeczinkar.  
 
 
 
2. kola Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Tatran Omlux Střešovice (26.9. 17:30, Tipsport 
arena) 
 
Předehrávka 18. kola G2 ligy juniorů: Sokol Pardubice – Tatran Omlux Střešovice (26.9. 20:00, 
Tipsport arena) 

 

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


