
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol PPAS Pardubice 

 
     Pardubice 8 / 1 / 2015 

 

TZ Další nutnost bodovat je tu! Do Pardubic přijedou Otrokovice 

 

 
 

Druhým zápasem v novém roce pokračuje florbalová AutoCont extraliga. V 15. kole do Pardubic 

zavítají předposlední Otrokovice, jeden ze soupeřů, proti kterým by bylo v cestě do play off potřeba 

naplno bodovat. 

V posledním utkání se pardubickým hráčům podařilo vše, na co sáhli. V Riegerových sadech deklasovali 

Vinohrady výsledkem 11:4 a v klidu si připsali tři body do velmi vyrovnané tabulky. Teď ale na Sokoly 

čeká další těžký soupeř, do Pardubic totiž míří Otrokovice. 

„Vítězství na Vinohradech bylo super, ale tam jsme po první třetině věděli, že se nedá prohrát. 

Vinohradům ten zápas prostě nesednul a naopak naší první lajně tam spadla každá druhá střela. Všichni 

ale víme, že Otrokovice jsou kousavější a nikdo z nás si rozhodně nemyslí, že se porazí sami. I proto 

máme teď 5 tréninků a na neděli chceme být kvalitně připraveni,“ říká uvědoměle útočník Filip Bahník. 

 Kvalitní příprava je potřeba! Otrokovice jsou letos sice se šesti body předposledním týmem extraligy, 

ale nic to nemění na tom, že se jedná o dalšího těžkého soupeře v cestě do vysněného play off. „Všichni 

víme, že se letos Otrokovicím nedaří a pokud chceme postoupit, porazit je prostě musíme. Jak už jsem 

řekl, nebude to ale nic jednoduchého, nesmíme nic podcenit,“ je si vědom Bahník. 

Vzpomeňme si na první vzájemný zápas letošní sezony. Pardubice držely vedení 5:4, ale dvě vteřiny 

před koncem po chybě inkasovaly vyrovnávací branku a přišly o takřka jisté tři body. Zápas nakonec ve 

prospěch Východočechů v nájezdech rozhodl Ivo Teichman. 

„To byla hodně nepříjemná prohra. Podle mě jsme ale na ztrátu bodu z Otrokovic zapomněli hned, jak 

jsme vylezli z haly a připravovali se na dlouhou cestu autobusem zpátky domů,“ praví s úsměvem Filip 

Bahník, jenž si v letošní sezoně připsal šest bodů za pět branek a jednu asistenci. 

Utkání Pardubic s Otrokovicemi začíná 11. ledna v 17:00 v pardubické Sportovní hale Dašická. 

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


