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TZ Florbalisté chtějí zakončit rok výhrou. Podaří se jim to proti Otrokovicím? 
 
15. kolo florbalové Tisport Superligy bude posledním v roce 2015. Sokol se bude chtít v zápase 
proti Otrokovicím rozloučit vítězstvím a udržet se ve hře o play off. Během sobotního utkání 
bude na Dašické navíc probíhat vánoční sbírka pro Dětský domov Pardubice. 
 
Východočeši mají za sebou nepovedený víkend. V důležitém souboji v Ostravě podlehli 
domácímu FBC 5:12 a výrazně si tak zkomplikovali boj o nejlepší osmičku. „Utkání rozhodly naše 
dva výpadky. První přišel ve druhé polovině první třetiny, ten druhý pak na začátku závěrečné 
části. V obou případech nás soupeř dokázal přehrát a odskočit do trháku, na který jsme bohužel 
nedokázali zareagovat," vrací se k poslednímu zápasu útočník Dominik Chmelař.  
 
Pardubická cesta do play off nyní vede po velmi náročné stezce, na osmou příčku totiž Sokol 
ztrácí sedm bodů. „Uvědomujeme si, že to bude složité, ale rozhodně neskládáme zbraně. 
Troufám si tvrdit, že nám současná situace může psychicky pomoct. Můžeme hrát uvolněněji s 
tím, že už nemáme co ztratit," myslí si Chmelař. K tomu ovšem bude potřeba vyhrát sobotní duel 
s Otrokovicemi. Oba soupeři se potkali v prvním kole letošního ročníku a úspěšněji z něj odešli 
Panteři, kteří vyhráli 7:4. „Byl to klasický první zápas sezóny. Bylo v něm mnoho nepřesností a 
chyb z obou stran. Rozdíl byl v jejich trestání, v tom nás Otrokovice jednoznačně předčily. V 
sobotu to však bude úplně jiný zápas, oba týmy vědí, že se láme chleba a rozhodně nebudou chtít 
prohrát," dodává střelec dvou branek z ostravského utkání.  
 
Sobotní duel na Dašické se ponese ve vánočním duchu. Přímo v hale totiž proběhne sbírka 
vybavení pro pardubický Dětský domov. „Od paní ředitelky Zdenky Hrubešové máme nějakou 
představu, co by pro děti bylo ideální a co si přejí nejvíce. Ideální variantou je především 
sportovní vybavení všeho druhu, stolní hry, ale také drobná kosmetika, jako například šampóny 
či deodoranty. Samozřejmě ale budeme rádi za jakýkoliv dar, který dětem udělá radost," říká 
místopředseda klubu Martin Zozulák. Pardubický florbalový klub dětem na Vánoce nadělí 
florbalové vybavení jako jsou například hole, branky nebo míčky. „Chceme dát dětem možnost, 
vyzkoušet si florbal na vlastní kůži, protože sport je jedním z nejlepších způsobů trávení volného 
času," myslí si Zozulák. Do celé akce se samostatně zapojí také A tým. „V kabině jsme se 
domluvili, že společně koupíme nějaký větší dárek. Co to bude, si zatím necháme pro sebe," 
dodává. Do vánoční sbírky se může zapojit kdokoliv, fanoušci a návštěvníci mohou přinést i lehce 
opotřebované věci a předměty. Jedinou podmínkou je, aby byly stále určené k rozdávání dětské 
radosti a nebyly v havarijním stavu.  
 
Celý tým se bude chtít samozřejmě rozloučit s fanoušky výhrou. „Jsme rádi, že můžeme dětem 
pomoct, zároveň bychom však chtěli nadělit dárek i našim fanouškům. Zároveň jsme si vědomi 
toho, že naše výsledky letos nejsou ideální, a proto si nesmírně vážíme jejich podpory. Doufám, 
že se jim v sobotu odvděčíme výhrou," dodává Chmelař. Po utkání navíc proběhne rozloučení 
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všech členů, fanoušků i přátel klubu na tradičním setkání v Cubana Baru Hany ve Štrossově ulici. 
Zápas s Otrokovicemi začíná v 18 hodin.  
 
 
15. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Hu-Fa Panthers Otrokovice (19.12., 18:00, SH 
Dašická) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


