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TZ Náváží florbalisté na domácí výhru? V neděli zajíždějí do Ostravy 
 
O víkendu si připsali první domácí výhru v sezóně, body však potřebují nutně potvrdit také 
venku. V neděli čeká florbalisty pardubického Sokola jeden z klíčových zápasů, utkají se totiž s 
přímým konkurentem v boji o play off - ostravským FBC. 
 
Perníkáři měli sobotní duel s Litvínovem dlouho pod kontrolou, nakonec ovšem byli rádi za tři 
body, které zachraňoval až v poslední minutě Martin Zozulák. „Souhlasím s tím, co zaznělo v 
kabině hned po zápase. Je lepší vyhrát takovýmto gólem, než soupeře deklasovat. Dokázali jsme 
se vzchopit, zabrat a nakonec utkání dotáhnout do vítězného konce. Podobně se teď 
potřebujeme vzchopit v tabulce a vyhrát do Vánoc oba zápasy," říká obránce Marek Ďopan.  
 
S ostravským celkem však půjde o náročnější šichtu, přece jenom FBC má na svém kontě o deset 
bodů víc než Litvínov. Toho si jsou v pardubickém táboru vědomi. „Před týdnem jsme si řekli, že 
pokud chceme stále pomýšlet na play off, musíme do návštěvy Ježíška posbírat devět bodů. To 
znamená, že jsme pouze v jedné třetině tohoto úkolu a nutno dodat, že ty zbývající dvě budou 
zřejmě těžší," myslí si Ďopan.  
 
V prvním vzájemném utkání Sokol selhal ve druhé polovině zápasu, kdy neudržel vedení 5:1 a 
nakonec odešel poražen poměrem 5:8. Zajímavé je, že první klání s FBC následovalo rovněž po 
předcházející pardubické výhře (výhra nad SKV 7:4, pozn. red.). Ostrava se nyní nachází na 8. 
příčce a na Východočechy má čtyřbodový náskok. „Poslední zápas nám ukázal, že pokud 
vedeme, nesmíme hrát na ubránění výsledku, ale stále se snažit vnutit soupeři naši hru. Zároveň 
jsme si dokázali, že umíme vyhrávat. Pevně věřím, že na poslední výhru navážeme a body 
přivezeme také z Ostravy," dodává Ďopan. Utkání v ostravské ČPP Aréně začíná v neděli v 18 
hodin.  
  
14. kolo Tipsport Superligy: FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – Sokol Pardubice (13.12., 18:00, 
ČPP Aréna) 
 

 

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


