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TZ Sokol chce navázat na nejlepší start v historii. V neděli přijede ambiciózní 

Mladá Boleslav 

Po třech zápasech se všemi superligovými nováčky přihrál soutěžní los pardubickým 

florbalistům soupeře z kategorie nejtěžších. Na vítěznou sérii čtyř utkání budou chtít 

Východočeši navázat v neděli proti jednomu z největších aspirantů na titul – Mladé 

Boleslavi. 

Sokol prožívá historicky nejúspěšnější vstup do sezóny, po čtyřech kolech má na kontě čtyři 

výhry a nachází se v čele Tipsport Superligy. „Podle mě tu byl kvalitní tým vždy, jen jsme to 

neuměli prodat. Důležité pro nás určitě bylo to, že jsme si hned v prvním těžkém zápase 

sezóny proti Tatranu ukázali, že když budeme plnit taktiku, můžeme porazit kohokoliv,“ myslí 

si útočník Michal Janeček. Kromě týmového úspěchu přinesl vydařený pardubický start i 

řadu výtečných individuálních výkonů. Právě Michal Janeček je jedním z těchto příkladů, na 

svém kontě má sedm kanadských bodů a drží se na čelních příčkách kanadského bodování 

soutěže. „Určitě to mohlo být ještě lepší, protože jsem toho dost spálil. Ale za dobrý začátek 

jsem moc rád a pro moji chatrnou psychiku je dobře, že mi tam něco napadalo. Celkem nám to 

klape v celé pětce, takže já jsem zatím rozhodně spokojený,“ říká.  

Tatran Střešovice, Ústí nad Labem, Znojmo a Česká Lípa – to jsou prozatimní zářezy na 

pardubické pažbě v letošní sezóně. „Za mě byl nejtěžším jednoznačně ten poslední s Českou 

Lípou. Jednak fyzicky, protože to byl druhý zápas ve dvou dnech, a zadruhé psychicky, protože 

jsme museli vytěsnit z hlavy sobotní zápas před fantastickou kulisou, nastoupit do dalšího 

zápasu a zvládnout ho. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale vzhledem k našim cílům 

jsme prostě museli vyhrát,“ připomíná Janeček poslední výhru 7:5. 

Nyní však čeká svěřence trenéra Milana Koubka poněkud těžší kalibr, na Dašickou totiž 

zavítá ambiciózní celek Mladé Boleslavi, který v posledních letech každý rok vyhlašuje útok 

na mistrovskou trofej. Poslední pardubická výhra proti Středočechům se datuje do sezóny 

2014/2015, kdy Sokol zvítězil na domácí půdě 6:5 po nájezdech. „Určitě nechceme vystoupit 

z rozjetého vlaku, takže cílem je jednoznačně vítězství. Víme, že to nebude jednoduchý zápas, 

ale věřím že máme na to, abychom naši vítěznou šňůru natáhli na pět utkání. Zároveň věřím, 

že dorazí plná hala a pomůže nám obrat favorita o body,“ dodává Michal Janeček.  

4. kolo Tipsport Superligy Sokol Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav (24.9., 

17:00, SH Dašická) 



 

 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


