
 Florbalový klub SOKOL PARDUBICE 

čtvrtek, 14. ledna 2016 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 

 

TZ Vyhraje Sokol doma počtvrté v řadě? Na Dašickou přijede ambiciózní Chodov 
 
Netradiční den, netradiční čas. Fanoušci pardubického florbalu musí přeorganizovat své 
víkendové plány, aby zhlédli příští zápas Sokola. Další superligový zápas se totiž na Dašické 
odehraje v neděli od brzkých 14 hodin, kdy se domácí celek střetne s pražským Chodovem.  
 
Náročný los pokračuje. Po vedoucím celku z Mladé Boleslavi se Sokol utká s druhým celkem 
Tipsport Superligy – pražským Chodovem. Domácí trenéry Vichra s Koubkem však může těšit 
fakt, že už můžou stoprocentně využít útočníka Filipa Krigovského, který od srpna laboroval se 
zraněným kotníkem. Dvacetiletý forvard poprvé naskočil do nedělního utkání v Mladé Boleslavi. 
„Měl jsem trochu obavy, jak to můj kotník vydrží. Naštěstí po zdravotní stráce všechno dobře 
dopadlo, takže můžu pokračovat v plném zatížení a soustředit se jen na své výkony. Po delší 
pauze ovšem byla vidět nerozehranost, nebylo lehké vrátit se v zápase proti jednomu z nejlepších 
celků ligy," říká Krigovský.  
 
V obou letošních zápasech proti horkému kandidátovi na mistrovský titul z Mladé Boleslavi 
sehrál Sokol vyrovnané partie. Na koncích obou utkání však soupeř prokázal větší zkušenost a 
kvality. „Do Boleslavi jsme jeli uvolnění, mohli jsme tam jen překvapit. Dlouho jsme pomýšleli na 
body, bohužel znovu se nám nevydařila závěrečná třetina. Pokud ale budeme plnit předzápasové 
pokyny až do konce zápasu, některého z našich příštích soupeřů určitě překvapíme," myslí si 
pardubický křídelník.  
 
Povedený zápas odehráli Východočeši také v prvním vzájemném utkání proti svému příštímu 
soupeři – pražskému Chodovu. V listopadovém klání (hráno v Náchodě) rozhodli hráči z hlavního 
města až v závěrečné části. Kádr Pražanů z Jižního Města je nabitý reprezentanty, skvělou formu 
prokazuje především duo Dóža - Ondrušek. „Oba baví diváky v každém zápase, ale není to pouze 
o nich. Stačí se podívat na tabulku, kde se neustále perou o první příčku. My ale rozhodně 
nedáme kůži lacino a pokusíme se o malý zázrak. Myslím, že uvidíme hodně branek, osobně bych 
si tipnul naší výhru 9:8 v prodloužení. Doufám, že nás diváci opět poženou a my se jim odvděčíme 
parádním výkonem," dodává Krigovský.  
 
Zápas začíná v neděli 17. ledna ve 14 hodin.  

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


