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Čekání je u konce, v neděli v podvečer A-tým nastoupí k prvnímu utkání v rámci Livesport Superligy.
Jelikož půjde o velký a historický moment tak si to určitě zaslouží takové malé ohlédnutí, jak to celé
začalo a jaká byla cesta, která vyvrcholila postupem do nejvyšší soutěže.

Vše odstartovalo v roce 1997, kdy karlovarský tým začal startovat v soutěžích nejprve v Plzeňském a
později i Karlovarském kraji.
Zlom nastal v roce 2012, kdy se nám podařilo poprvé postoupit do Divize, což je nejnižší celostátní
soutěž. Díky tomu se do karlovarského týmu vraceli hráči, kteří dřív odešli hrát vyšší soutěže. To mělo za
následek to, že Karlovy Vary začaly raketově stoupat a v roce 2014 přišel významný úspěch v podobě
postupu do Národní ligy – západ. Mnozí čekali, že se v této soutěži usadíme na řadu dalších let. Opak
byl však pravdou. Karlovarský A-tým se v první sezóně se soutěží sice seznamoval a musel se
zachraňovat až v baráži. V té druhé však přišel přesun do nové Haly míčových sportů a to jakoby kluky
nakoplo k velké jízdě, která vyvrcholila postupem do 1.ligy.

Úvodní rok ve druhé nejvyšší soutěži byl velmi složitý a opět jsme se přesvědčili, jak těžké to nováčci
mají. 1.ligu se nám však povedlo udržet a od té doby už jsme postupnými krůčky směřovali k tomu, co
vyvrcholilo v uplynulé sezóně. Hned ve druhém ročníku jsme se poprvé dostali do play off, kde jsme
hned nebyli daleko od postupu do semifinále. Toho jsme se dočkali o rok později a pomalu se tak
začala nabízet otázka, zda se povede do Karlových Varů přivézt i Superliga.

Sezóny 2019/2020 a 2020/2021 měl A-tým rozjeté velmi dobře a měl za cíl postoupit, jak všichni
dobře víte dvě předčasně ukončené sezóny jim klukům plány překazily. Karlovarské hráče to však
neodradilo a ze zklamání se dokázali oklepat. Uplynulá sezóna se často nevyvíjela podle představ, ve
vyřazovacích bojích však všichni šlapali jako jeden tým a po neuvěřitelné jízdě se jim povedlo uspět a
dostat Karlovy Vary poprvé v historii na mapu nejlepších týmů České republiky. Povedlo se nám to jako
vůbec prvnímu týmu ze západních Čech a to vše v sezóně, kdy budeme slavit 25 let od založení klubu.
25 let během kterých se florbal v lázeňském městě dostal ze dna až na vrchol.



Naším prvním soupeřem budou v neděli Sokoli Pardubice. Utká se tedy nováček
soutěže s tradičním účastníkem Superligy. O svou příslušnost k české elitě však musel
vloni bojovat až do posledního barážového utkání proti Bulldogs Brno. Nakonec se to
Pardubicím povedlo a ani letos tak nebudou v Superlize chybět. I když se celku z
východu Čech sezóna úplně nepovedla tak má ve svém kádru řadu zajímavých jmen,
která stojí za zmínku, ať už to jsou členové širšího kádru reprezentace Adam Šmíd a
Martin Haleš nebo legendární útočník Martin Zozulák. Na naše kluky na úvod nečeká
rozhodně nic jednoduchého. 

Hlavním tahákem nedělního programu je samozřejmě první superligové utkání našeho
A-týmu. My však pro vás chystáme i bohatý doprovodný program, před zápasem
bude k vidění video mapující historii našeho klubu, máme připravenou i novou znělku,
soutěže o ceny a samozřejmě uvidíte v akci i všechny nové posily. O to by neměl přijít
žádný karlovarský fanoušek a proto všem doporučujeme dorazit na zápas s
dostatečným předstihem a užít si s námi již nabitý předzápasový program.                      
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Lukáš Korbel



SOUPISKA DOMÁCÍ

#44 Michal Klápa #29 Daniel Váradi #92 Jan Eckhardt 
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#8 Matěj Korbel #28 Michal Zeman #53 Martin Koubek 

#70 Matěj Svatek #86 Jiří Šťovíček #91 Daniel Kalaš 

#94 Jan Lang #9 Jiří Mutínský #10 Daniel Nicklas 



#18 Tomáš Smolka #19 Adam Zahraj #21 Tomáš Navrátil 

#22 Marek Zapletal #23 Jan Zavadil #33 Ivan Tomčo 

#43Ondřej Šimeček #78 Michal Strachota #82 Petr Torma

#93 Ondřej Hurt 
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Marek
Mandler

hlavní trenér

Lukáš
Langer

Jan
Běloch

Josef
Vostřel

as. trenéra as. trenéra ved. týmu 



SOUPISKA HOSTÉ 

#1   Aleš Martin
#70 Aubus Karel
#80 Denemark Matěj

#6   Kaluža Vojtěch
#17 Kohoutek Jiří
#22 Nezval Jan
#35 Slabý Lukáš
#48 Prix Lukáš
#67 Burian Jakub
#74 Mík Matyáš
#84 Ďopan Marek

#11 Pakosta Přemek
#15 Zozulák Martin
#18 Kučera Lukáš
#21 Teichman Ivo
#23 Žáček David
#42 Klein Vojtěch
#47 Šmíd Adam
#55 Křinka Petr
#58 Savický Jan
#77 Rusin Vojtěch
#93 Černý Petr
#98 Sakra Matouš

brankáři obránci

útočníci

Štancl Ladislav 

realizační tým

hlavní trenér 
Stejskal Jakub 
as. trenéra 
Randa Milan 
as. trenéra 
Levínská Kateřina 
fyzioterapeut 
Víšek Jakub 
trenér brankářů 
Almaši Ondřej 
kondiční trenér 
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18.9.  
7.10.    
16.10. 
17.11.  
27.11.  
2.12.    

11.12. 
18.12. 
29.12. 
21.1. 
29.1. 
19.2. 

 

DOMÁCÍ ZÁPASY 
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Black Angels
Česká Lípa
Ostrava
Mladá Boleslav
Bohemians
Sparta 

 

Vítkovice
Tatran
Otrokovice
Vinohrady
Chodov
Liberec



BLIŽŠÍ INFO NALEZNETE NA NAŠEM WEBU

POJĎ HRÁT
FLORBAL ZA VARY!
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PARTNEŘI 

Chcete být naším  partnerem? 
F. Moravec  723 347 824 

www.ceskyflorbal.cz /cesky florbal


