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TZ Florbalisty čeká souboj naděje. V sobotu vyzvou poslední Litvínov 
 
Východočechy čeká období pravdy, v následujících třech týdnech změří síly s přímými 
konkurenty v boji o play off. Perníkářům půjde o hodně hned v prvním prosincovém zápase, 
případná výhra je totiž může vrátit do hry o postupovou osmičku. Litvínov je navíc jedním ze 
dvou celků, které dokázal Sokol letos porazit. 
 
První vzájemný duel přinesl v 6. kole první bodový zisk pro oba soupeře. Bivojové z Litvínova 
vyrovnali sekundu před koncem na 6:6, v prodloužení byli šťastnější Pardubice, které si nakonec 
po trefě Zozuláka odvezly bod navíc. Sobotní soupeři okupují poslední dvě příčky soutěže, 
Litvínov má na svém kontě dva body, Sokol pak o tři více.  
 
Pozitivní zprávou je, že se do sestavy domácích vrací útočník Radek Formánek. „Každoročně mě 
postihnou zdravotní problémy a letos jsem kvůli angíně zmeškal už tři zápasy. Tento týden jsem 
se konečně vrátil do tréninkového procesu a pomalu nabírám kondici. Návrat jsem nechtěl příliš 
uspěchat a nyní se cítím velice dobře, i když tréninkové manko je znát," říká.  
 
Svěřenci trenérů Vichra a Koubka by rádi navázali na zlepšené výkony z posledních zápasů. 
„Kluky jsem samozřejmě pozorně sledoval. Je škoda, že se nepovedlo získat nějaké body. Je jasné, 
že když se někdo koukne na naše výsledky, tak zlostně mávne rukou a řekne si: 'Zase prohráli.' 
Ale kdo nás sleduje trošku podrobněji, musí uznat, že na hřišti necháváme vše a často nám chybí 
i kus pověstného štěstí," myslí si jedenadvacetiletý forvard.  
 
Pokud chtějí pardubičtí florbalisté stále pomýšlet na premiérový postup do play off, musí v 
sobotu bezpodmíněčně zvítězit. „Bude to extrémně důležitý zápas. S Litvínovem se známe velice 
dobře a víme, co od sebe očekávat. Z jejich strany očekávám důraznou hru a diváci se můžou 
těšit na řadu osobních soubojů. Věřím, že je přehrajeme naší florbalovostí a body konečně 
zůstanou doma," dodává odhodlaně Formánek.  
 
Fanoušci na Dašické se mohou těšit na nové ozvučení a také na návštěvu Mikuláše, který bude 
mít připravené drobné dárky pro nejmenší návštěvníky. Zápas s Litvínovem začíná v 18 hodin.  
 

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

 

 


