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Pardubice 04 / 10 / 2013 
 
TZ Sokol čekají utkání pravdy. V neděli se střetne s Libercem 
 
 

 
Čtyři rozehřívací zápasy za sebou a pět důležitých duelů před sebou. Florbalisté Sokola 
Pardubice vstupují do důležité části sezony, která může hodně napovědět o možné účasti v play 
off. Sérii pravdy odstartuje v neděli na hřišti Liberce. 
 
Čtyři zápasy – šest bodů. Florbalisté Sokola Pardubice zatím v AutoCont extralize plní své plány – 
bojovat, a pokud možno bodovat, s týmy, které by se měly pohybovat ve středu tabulky. Na 
druhou stranu na hřišti trápit týmy ze samotné špičky. „Porazili jsme Ostravu a Brno a po boji 
prohráli s Tatranem a Chodovem. Poslední dvě porážky ale nebereme nijak tragicky. Naše výkony 
rozhodně špatné nebyly, Tatran s Chodovem patří mezi čtyři nejlepší české týmy současnosti, a 
naše výkony jsou velkým příslibem před souboji s týmy, které bychom měli porážet, pokud 
chceme proniknout do play off,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
A právě pět takových soupeřů teď florbalisty Sokola čeká. Postupně se utkají s Libercem, 
Otrokovicemi, Kladnem, Bohemians a Spartou. Jako první je tuto neděli čeká největší extraligový 
rival – FBC Liberec. „S Libercem jsme sehráli nespočet vypjatých duelů, ve kterých se často 
rozhodovalo o tom, který tým si udrží extraligovou příslušnost i pro další sezonu. I díky tomu jsou 
všechny naše zápasy nesmírně vyhecované a vypjaté. Určitě k tomu přispívá i herní styl Liberce, 
který je založený na tvrdé, a často až zákeřné hře,“ říká pardubický kapitán Karel Brychta. 
 
Sokol sehrál s Libercem v letní přípravě tři utkání, z toho ve dvou posledních vyhrál. I vstup do 
sezony se Východočechům vydařil lépe. Oproti šesti 
jejich bodům nasbíral Liberec pouhý jeden. Jenže 
v takto vypjatých zápasech se rozdíly často smývají. 
„Větší pohodu si do zápasu určitě neseme my. Nesmí 
nás ale ukolébat. Oba týmy se totiž velice dobře znají a 
musím přiznat, že mezi některými hráči panuje na hřišti 
velké napětí. Když utkání ustojíme především „v hlavě“, 
tak jsem přesvědčený, že ho zvládneme,“ říká 
pardubický útočník Jaromír Lisa, který ve městě pod 
Ještědem několik sezon působil. 
 
5. kolo AutoCont extraligy, ve kterém FBC Liberec hostí Sokol Pardubice, je na programu v neděli 
6. 10. od 17 hodin v liberecké hale na Dukle.  
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Víkendový program týmů Sokola Pardubice: 
 
AutoCont extraliga - 5. kolo 
6.10. 17:00 FBC Liberec vs. Sokol Pardubice  
(ČEZ Arena) 
 
1. liga dorostenců - divize III 
5.10. 10:00 PSKC Okříšky-Kněžice vs. Sokol Pardubice 
5.10. 14:30 Sokol Pardubice vs. ASK Bystřice n.P.  
(MSH Litomyšl) 
 
Pardubická liga starších žáků – A 
5.10. 9:00 Orel Přelouč vs. Sokol Pardubice A 
5.10. 10:10 FbK Orlicko-Třebovsko vs. Sokol Pardubice B 
5.10. 11:40 Sokol Pardubice B vs. Orel Přelouč 
5.10. 12:50 Sokol Pardubice A vs. FbK Orlicko-Třebovsko  
(JABLOTRON Aréna Pardubice) 
 
2. liga žen - divize IV – A 
5.10.10:30 Sokol Proxisky Pardubice vs. Orel Přelouč 
5.10.13:10 IBK Hradec Králové B vs. Sokol Proxisky Pardubice  
(TJ Sokol Jaroměř) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 
 


