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TZ Po dvou měsících znovu s úřadujícím mistrem, vydoluje Sokol další body? 

 

 
 

Další kalendářní týden se blíží ke svému konci a s ním, jak je zvykem, přichází i další extraligové kolo. 

Na programu je již šestnácté kolo, ve kterém Sokol zajede k zápasu s ostravskými Vítkovicemi. 

Aktuálně třetí celek tabulky v posledním vzájemném zápase vydoloval po vyrovnané partii bonusový 

bod za výhru v prodloužení, co v sobotu? 

Perné období zažívají pardubičtí florbalisté. Základní část florbalové AutoCont extraligy se nemilosrdně 

blíží ke svému konci a Sokol dychtí po premiérovém postupu do play off, což s sebou nese povinnost 

v podobě sbírání bodů v každém utkání. 

V tom posledním si Východočeši na konto připsali jeden, když ve výrazně proměněné sestavě zaviněné 

marodkou podlehli Otrokovicím 4:5 po samostatných nájezdech. „Vypadla nám ze sestavy jedna 

formace, bylo to docela těžké utkání. Bod byl ale nakonec dobrý,“ uvažuje asistent trenéra Adam Filip. 

Teď už se ale jeho svěřenci musí chystat na další zápas. Pardubickým hráčům v cestě stojí třetí celek 

tabulky, úřadující mistr z Vítkovic. V posledním vzájemném utkání Sokol ukázal, že i s takovými soupeři 

dokáží hrát vyrovnanou partii. Ostravané nakonec v Pardubicích brali dva body za výhru 4:3 po 

prodloužení. 

„Vítkovice mají velice nepříjemný styl hry. Praktikují osobní obranu, s čímž se budeme muset 

vypořádat. Věřím celému týmu, že se na tohoto soupeře kvalitně připravil a dá do zápasu maximum, 

abychom vyválčili další důležité body,“ říká odhodlaně Filip. 

„Určitě můžeme navázat na zmíněný jednobodový zisk z posledního vzájemného zápasu, který nám 

bude sloužit jako ukazatel toho, že jsme schopni hrát vyrovnanou hru i s tak silným soupeřem, jako 

jsou Vítkovice. Rozhodně chceme překvapit a pokusit se uspět,“ pokračuje. 

Jak to nakonec všechno dopadne, uvidíme v sobotu 17. ledna od 18:15 v ostravském Sportovním centru 

Dubina. 

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


