
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

středa, 29. listopadu 2017 
 
 

TZ Náročný prosinec začíná. Na pardubické florbalisty se těší českolipské 

peklo 

Čtyři zápasy během sedmnácti dní, tak vypadá prosincový kalendář pardubických 

florbalistů. Náročné předvánoční období načíná Sokol v pátek, kdy zajíždí na horkou půdu 

nováčka z České Lípy. 

Ještě před příchodem nejklidnějších svátků v roce čeká Sokol jedna z vůbec nejrušnějších 
částí základní části. Od 1. do 17. prosince Východočeši sehrají čtyři zápasy – dva v domácím 
prostředí a dva venku. „Určitě to vítáme. I když nás čeká brutální domácí dvojutkání 
s Boleslaví a Vítkovicemi, tak je zábavnější hrát zápasy než trénovat. Pro některé z nás to 
samozřejmě nebude jednoduché, abychom skloubili zápasy s prací a školou, navíc díky klesající 
teplotě a horším podmínkám musíme vyjíždět s dostatečnou časovou rezervou. I přesto věřím, 
že to zvládneme,“ říká útočník Radek Formánek. Sokol se momentálně drží na pátém místě 
superligové tabulky a toto postavení by do Vánoc rád udržel. „Tabulka se rozdělila na tři 
skupinky. První tři týmy, pak několik týmů od čtvrtého do osmého místa a zbytek. Doufám, že 
se v té druhé skupině udržíme a osobně si myslím, že letos můžeme reálně bojovat o čtvrtou 
příčku,“ myslí si Formánek. 
 
Sokol si v posledním kole poradil s nováčkem z Ústí nad Labem a v domácím prostředí 
zaznamenal výhru 7:3. „Věděli jsme, že musíme diktovat tempo hry, což se nám poměrně 
dařilo. Do zápasu jsme ale šli s pokorou, protože nám předchozí dva zápasy nevyšly. Za tři 
body jsme moc rádi, navíc jsme do kabiny vrátili vítězného ducha a potěšili naše fanoušky,“ 
doplňuje Radek Formánek.  
 

Nyní zajíždí Sokol na půdu dalšího superligového nováčka. Česká Lípa se nachází na 

dvanáctém místě, ale svěřence trenéra Milana Koubka rozhodně nečeká nic lehkého. První 

vzájemný zápas sice vyhráli pardubičtí florbalisté 7:5, ale Česká Lípa sbírá body především 

před bouřlivým domácím publikem. „Tamní publikum je pověstné, když k tomu navíc 

přičteme osobnosti Štepána Slaného nebo Jaromíra Ekla, tak nás rozhodně nečeká 

jednoduchá bitva. Do České Lípy si ale jedeme pro tři body a já věřím, že se po pátku šance na 

premiérové play off opět zvýší,“ dodává Radek Formánek.  

15. kolo Tipsport Superligy: FBC 4CLEAN ČESKÁ LÍPA - Sokol Pardubice (1.12., 19:30, SH 

Česká Lípa) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


