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TZ Mládežnická elita míří do Pardubic. Dašická hostí florbalové MČR starších žáků 

 

Mistrovství České republiky starších žáků se poprvé v historii uskuteční v Pardubicích. Od 

pátku 8. května do neděle 10. května bude Sportovní hala Dašická patřit tomu nejlepšímu 

mládežnickému florbalu. Dvanáct nejlepších celků složených především z hráčů narozených v 

letech 2000 a 2001 se sjede do východočeské metropole, aby zde svedlo souboje o mistra 

republiky. 

Na palubovce, která během sezóny podstupuje souboje extraligových hráčů, se o víkendu 

představí jejich možní nástupci. Místo na finálovém turnaji si vybojovali také pardubičtí 

talenti. „Těžko říct, jaké máme šance. Během sezóny jsme hráli pouze zápasy naší ligy a pár 

přátelských zápasů," říká trenér Miloš Spousta. Liga starších žáků je rozdělena do skupin 

podle regionů, nejlepší celky poté postoupí právě na závěrečné MČR, které se koná pod 

hlavičkou České florbalové unie.  

Svěřenci trenérů Spousty a Formánka zvládli základní část s bravurou. Ve 24 utkáních 

základní části nenašel Sokol konkurenta a všechny své zápasy vyhrál. Pohodlně tak dokráčel k 

prvnímu místu v tabulce. Dvanáct nejlepších týmů republiky bylo rozlosováno do čtyř skupin, 

pardubičtí mladíci se utkají s Okříšky a pražským Chodovem. „Pokud dokážeme zkrotit emoce 

a předvedeme v zápasech to, co máme natrénováno, můžeme mířit vysoko. Cíle konkrétního 

umístění si dávat nechceme, ovšem pokud bychom se neprobojovali do čtvrtfinále, bude to 

zklamání," ví Spousta.  

Starším žákům pomáhají v přípravě na víkendová klání také dorostenci. „Starší kluky 

zapojujeme do tréninků, protože nutí hrát kluky pod větším tlakem a s daleko větším 

nasazením. V tomto týdnu se zaměříme na konkrétní herní situace, jinak nebudeme nic 

měnit," odhaluje Spousta finální přípravu svého týmu. Sokol sehraje hned úvodní zápas 

víkendového programu, když se v pátek postaví od 13 hodin Chodovu. Maraton florbalových 

utkání zakončí nedělní finále, které začíná v 16 hodin. „Na víkend už se všichni moc těšíme, je 

to pro nás velká událost. Zároveň doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce fanoušků," přeje 

si Spousta. 

Utkání základních skupin končí v sobotu v poledne, o hodinu později začínají na Dašické 

vyřazovací boje. Vstup na turnaj je po celou dobu zdarma.  
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Rozlosování základních skupin: 

Skupina A: TJ JM FAT PIPE Chodov, Sokol Pardubice, PSKC Okříšky 

Skupina B: FBC ZŠ Uničov, FBC Peaksport Litomyšl, 1.FbK Tábor 

Skupina C: Bulldogs Brno, Bohemians DDM Praha 7, Slavia VŠ Plzeň 

Skupina D: Florbal Ústí, TJ MEZ Vsetín, 1. SC Vítkovice Oxdog 

 

Zápasy Sokola Pardubice: 

8.5. 13:00 Sokol Pardubice – TJ JM FAT PIPE Chodov (SH Dašická) 

9.5. 9:00 Sokol Pardubice – PSKC Okříšky (SH Dašická)  

 

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


