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TZ Bitva sousedů v tabulce. Sokol čeká náročné utkání v Brně 

Tipsport Superliga má po reprezentační přestávce na programu 10. kolo. Hráči pardubického Sokola 

k němu zajíždí na půdu Brna, které má na svém kontě pouze o dva body více a nachází se o příčku 

před Východočechy.  

Kromě trojice Petr Musil, Dominik Bartoš, Přemek Pakosta, která si plnila ve Švédsku povinnosti s 

národním týmem juniorů, má za sebou pardubický A tým týden bez ostrého utkání. „V 

reprezentační přestávce jsme se klasicky věnovali doléčení drobnějších zranění a samozřejmě jsme měli 

od kondičního trenéra také tréninky zaměřené především na kondici. Zaměřili jsme se také na 

regeneraci, protože zápasový program byl v posledních týdnech velmi náročný,“ říká útočník Lukáš 

Gregor.  

Letošní ročník nejvyšší tuzemské soutěže je velmi vyrovnaný. Svědčí o tom i fakt, že poslední 

Liberec ztrácí na play off pouze pět bodů. Pardubičtí florbalisté jsou na tom o něco lépe, 

momentálně se nachází na deváté příčce s dvoubodovou ztrátou na svého nedělního soupeře. „Po 

nepovedeném začátku sezóny jsme se trošku zvedli a zvládli vyhrát důležité zápasy s Ostravou a 

Otrokovicemi. V nich jsme si ukázali, že je potřeba plnit pokyny a hrát koncentrovaně celých šedesát 

minut. Pak jsme zvládli odehrát výborná utkání s Vítkovicemi a také s Chodovem, na která bychom 

nyní rádi navázali. S osobními výkony zatím určitě spokojený nejsem, ale všechno si postupně sedá a já 

věřím, že se mi v nejbližší době konečně začne dařit,“ doplňuje Gregor.  

Sokol se v první polovině sezóny utká už pouze s Brnem a Spartou, poté se ročník překlopí do své 

odvetné části. Pro premiérový postup do play off potřebují svěřenci trenérů Milana Koubka a 

Ondřeje Vichra sbírat body pravidelně. Další příležitost budou mít v neděli na půdě letos trápícího se 

Brna. „V Brně nás určitě čeká těžký a bojovný zápas. Buldoci v posledních zápasech ztratili na jejich 

poměry spoustu bodů a určitě nebudou chtít dopustit další zaváhání. My jedeme do Brna s jasným 

cílem – zvítězit a odvézt si tři body,“ dodává odhodlaně Lukáš Gregor. 

10. kolo Tipsport Superligy: itelligence Bulldogs Brno – Sokol Pardubice (13.10., 17:00, MSH Vodova 

Brno) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


