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TZ Jeden den oddechu a znovu do práce! Na Pardubice čeká Mladá Boleslav 

 

 

 

Sotva stihli pardubičtí florbalisté vstřebat výhru z devátého kola AutoCont extraligy, už se musí 

soustředit na to desáté. Po jednom dni volna se všichni musí soustředit na přetěžký zápas na 

palubovce Mladé Boleslavi, která patří k TOP týmům nejvyšší soutěže. 

Na pardubické hráče nečeká vůbec nic lehkého. V desátém kole sehrají utkání na palubovce aktuálně 

druhé Mladé Boleslavi, která v letošním ročníku nasbírala už dvacet bodů. Středočeši sice v posledním 

kole podlehli Tatranu 1:3, to ovšem nic nemění na jejich síle. 

„Bude to úplně jiný zápas oproti tomu s Vinohrady. Mladá Boleslav patří k tomu nejlepšímu, co 

florbalová nejvyšší soutěž nabízí a pokud do zápasu nepůjdeme na 150 %, absolutně nemůžeme 

pomýšlet na jakýkoliv bodový zisk,“ ví dvougólový střelec z posledního zápasu Dominik Chmelař. 

Právě jeho formace čtyřmi góly dohlížela na vítězství 9:6 nad pražskými Vinohrady, což by mohlo nejen 

třetí pětku Sokola nakopnout k ještě lepším výkonům. „Takový zápas vždy psychicky pomůže. Skvěle 

nám to sedlo, ovšem nesmíme usnout na vavřínech. Měli jsme nějaké rezervy ve hře dozadu a ty 

musíme bezpodmínečně nejen pro zápas s Mladou Boleslaví eliminovat,“ pokračuje Chmelař. 

V loňském ročníku Sokolové narazili na Mladou Boleslav dvakrát, ovšem ani jednou ji nedokázali 

porazit. V prvním vzájemném zápase Středočeši zvítězili na Dašické těsně 8:7, ve druhém pak 

s přehledem získali tři body za výhru 14:7. 

Loňské dvě porážky s tímto soupeřem ale nemusí vůbec nic znamenat. Východočeši v letošním ročníku 

potvrzují touhu poprvé v historii postoupit do play off a jsou schopni zatápět i silným týmům jako je 

Mladá Boleslav. 

Další utkání o cenné body do postupové osmičky začíná v 17. listopadu v 19 hodin ve středočeské 

metropoli. 

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


