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TZ Neděle přinese souboj s tradičním rivalem a sousedem v tabulce. Na 

Dašickou přijede pražská Sparta 

Takřka po měsíci si pardubičtí florbalisté zahrají opět před domácím publikem. Po sérii tří  

těžkých venkovních zápasů se na Dašické střetnou v důležitém klání s pražskou Spartou, 

která je pouze příčku za Sokolem.  

Vítkovice, Chodov ani Brno nepatří mezi nejoblíbenější pardubické soupeře. Tím spíš, když s 

nimi hraje Sokol venku. Tento fakt se potvrdil i během posledních tří týdnů, kdy se všemi 

zmíněnými soupeři Východočeši prohráli. Ve dvou případech se tak ale stalo až v 

prodloužení a i proto jsou hráči Pardubic stále na výtečném pátém místě Tipsport 

Superligy. „Myslím, že tato sezóna je zatím nejlepší, kterou jsem v Pardubicích zažil. Týmu se 

až na jedno zaváhání daří hrát dobré zápasy, ve kterých předvádíme vyrovnané výkony. 

Sbíráme body s většinou soupeřů, což je super. Nyní je před námi pár zápasů, ve  kterých 

musíme  pravidelně bodovat a upevnit si pozici v tabulce,“ myslí si obránce Václav Oubrecht.  

Současný bodový zisk mohl být na straně Pardubic ještě vyšší, v Brně ovšem Sokol přišel o 

vedení pár vteřin před koncem a následně prohrál na nájezdy. „V Brně se nám dlouhodobě 

nedaří hrát dobré zápasy. Zřejmě to je jejich specifickým herním stylem, ale řekl bych, že to 

tentokrát nebyl vyloženě špatný zápas. Balonek byl většinou v našem držení, ale bohužel nás 

brzdila koncovka, což nás nakonec stálo lepší bodový zisk,“ říká Oubrecht.  

Pro svěřence trenéra Milana Koubka nyní nastává možná klíčová část sezóny. V 

nadcházejících sedmi zápasech je totiž čekají výsledkově velmi vyrovnaní soupeři, se 

kterými by měl Sokol posbírat co nejvíc bodů. Tuto sérii začínají pardubičtí florbalisté v 

neděli na domácí palubovce proti pražské Spartě, která má na svém kontě pouze o dva 

body méně a nachází se o jednu příčku za Sokolem. „Sparta je náš tradiční rival, sehráli jsme 

spolu spoustu těžkých bitev, takže očekávám vyrovnaný zápas. Pokud ale zapracujeme na 

koncovce, tak nemám o výsledek strach. Navíc budeme hrát po delší době zase doma, kde nás 

poženou fanoušci, kteří snad opět zaplní Dašickou do posledního místa,“ dodává Václav 

Oubrecht.  

9. kolo Tipsport Superligy Sokol Pardubice – ACEMA Sparta Praha (22.10., 17:00, SH 

Dašická) 

 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


