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TZ Cesta na Moravu a výjezdní zápas v Chrudimi. Sokol má před sebou 

náročný víkend 

Nadcházející prodloužený víkend se nese ve znamení superligového dvoukola. Pardubické 

florbalisty čeká páteční sváteční cesta do Otrokovic. V neděli pak Sokol vyváží Tipsport 

Superligu do Chrudimi, kde se utká s Libercem. 

Pardubice nepřestávají v této sezóně překvapovat florbalovou veřejnost a stále se drží na 

čtvrtém místě tabulky. V jejich obraně tvrdí muziku Jan Bílý, který k florbalu přesedlal před 

sezónou z hokejbalu. „Dosavadní průběh sezóny hodnotím pozitivně, v týmu je od začátku 

sezóny pozitivní atmosféra, která se nám poté převádí i do zápasů. V Superlize zatím vše 

funguje na výbornou, na zápasy chodí hodně lidí a celková organizace zápasů je skvělá,“ říká 

pardubický bek.  

Svěřenci trenéra Milana Koubka mají za sebou další vítěznou šňůru, která zatím čítá tři 

zápasy. Sokol si v posledních zápasech postupně poradil se Spartou, Bohemkou a 

Ostravou. „To je strašně důležité a já jsem rád, že nás nepoznamenala smolná prohra v Brně. 

Po silném trojboji Boleslav, Vítkovice, Chodov jsme věděli, že v těchto zápasech musíme co 

nejvíce bodovat, což se zatím daří. Každý zápas byl v něčem jiný, ale na všechny nás výborně 

připravili trenéři. Nejvíce se nám podle mého názoru podařil zápas na Bohemians. Nejen díky 

výsledku, ale také díky celkové atmosféře, která během utkání panovala,“ myslí si Bílý. 

V sérii důležitých zápasů pokračují Východočeši o víkendu. V pátek zajíždí na horkou půdu  

šestých Otrokovic a v neděli pak ve výjezdním utkání v Chrudimi vyzvou předposlední 

Liberec. „Jsou to poslední soupeři, proti kterým jsem ještě nikdy nehrál. Nějaké informace od 

trenéru samozřejmě máme a já věřím, že nám to pomůže k dalším bodům do tabulky. Určitě 

nás čekají další těžké zápasy, které bychom chtěli zvládnout a opět se trochu přiblížit 

společnému cíli,“ dodává Jan Bílý.  

 

12. kolo Tipsport Superligy: Hu-Fa Panthers Otrokovice – Sokol Pardubice (17.11., 19:00, SH 

Štěrkoviště Otrokovice) 

13. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav (19.11., 

17:00, SH Chrudim) 



 

 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


