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TZ Pardubice čeká v neděli na Bohemce poslední venkovní zápas základní části 

 

 

 

Poslední dva zápasy zbývají do konce základní části florbalové AutoCont extraligy a jeden z nich 

sehrají pardubičtí florbalisté tuto neděli v Praze s tamní Bohemkou. Pražané se mohou pochlubit 

svou aktuální šňůrou dvanácti výher z posledních třinácti utkání. Na Sokoly tak vůbec nečeká lehká 

kořist. 

Na začátku sezony byl zápas s FbŠ Bohemians prvním, ve kterém Pardubice bodovaly za výhru 8:7 po 

samostatných nájezdech v domácím prostředí. Od této chvíle ale uběhla dlouhá doba a oba týmy jsou 

aktuálně v úplně odlišných situacích. 

Pražané se mohou pochlubit úctyhodnou šňůrou dvanácti vítězství z posledních třinácti pokusů a 

s jistotou účasti v play off bojují o třetí místo, zatímco Východočeši na osmém místě hájí jednobodový 

náskok na Ostravu a zuby nehty se perou o premiérovou účast v play off. Utkání tedy slibuje velmi 

zajímavou podívanou. 

„S Bohemkou se nám poměrně daří a na zápas s ní se těším. Ačkoli jsme si vědomi, že je momentálně 

hodně sebevědomá, mohla by to být právě její slabá stránka. Budou si na nás určitě věřit, ale kdo jiný 

by měl zastavit valící se zelenobílou sílu, než právě náš zelenobílý Sokol?“ pokládá s úsměvem 

zajímavou otázku útočník Radek Krajcigr. 

On i celý zbytek týmu tuší, že by bylo potřeba napravit zaváhání v Brně z minulého týdne. „Na Tatranu 

jsme odehráli parádní zápas a body jsme brali zaslouženě, a to i navzdory pověstnému pátku 

třináctého. V neděli nám ale musel přes cestu přeběhnout houf černých koček, protože výkon byl 

výrazně slabší. Velkou roli mohla hrát psychika, asi jsme v hlavách kalkulovali, že pokud porazíme 

Buldoky a Ostrava prohraje se Spartou, máme play off v kapse,“ zamýšlí se Krajcigr. 

Pardubičtí hráči měli tedy týden na vyčištění hlavy, zregenerování se a všechny síly mohli soustředit 

jen na nedělní zápas. Už po něm totiž může být o posledním postupujícím jasno. Pokud Ostrava ztratí 

doma body s Brnem a Sokol zvítězí, bude si moci poslední domácí zápas sezony užít s klidnou hlavou. 

„Samozřejmě, že bych ze všeho nejradši dohrával poslední zápas základní části s klidnou hlavou, ale 

my jsme mistři dramat, takže se bojím, aby se opravdu nerozhodovalo až v posledním zápase. Myslím, 

že Dašická by se v tu chvíli zmítala v adrenalinové mlze a napětí by bylo hmatatelné už od parkoviště,“ 

říká s nadsázkou Krajcigr. 

Utkání 21. kola AutoCont extraligy mezi FbŠ Bohemians a Sokol PPAS Pardubice začíná v neděli 22. 

února v 18 hodin. 

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


