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TZ Pardubičtí florbalisté chtějí navázat na zlepšené výkony. V neděli se doma 

utkají s Brnem 

 

Dva zápasy – pět bodů. Pardubičtí florbalisté vstoupili do roku 2017 dvěma důležitými 

výhrami, čímž jejich naděje na postup do play off opět dostala reálnější rozměry. Střed 

tabulky je ale letos mimořádně vyrovnaný, a tak by Sokol potřeboval bodovat pravidelně. V 

nedělním utkání čeká Východočechy ambiciózní celek Brna. 

Vyvrcholení základní části Tipsport Superligy slibuje dramatickou podívanou. Sokol, který se 

momentálně nachází na devátém místě, ztrácí na postup do play off čtyři body, ale zároveň 

má náskok pouze tří bodů na poslední Kladno. I proto byl vydařený vstup do nového roku 

tolik důležitý. „Atmosféra v týmu se určitě zvedla, obzvlášť po posledním utkání na Spartě. 

Zřejmě nám prospěl menší odpočinek přes vánoční svátky, ovšem nyní musíme pokračovat v 

tvrdé práci,“ ví obránce Filip Krigovský.  

Sokol zvládl především koncovky vítězných zápasů a obě utkání vyhrál o jednu branku, což 

by mohlo pomoci hráčské psychice. „Myslím, že za tím stojí i změna přístupu. Víme, že 

můžeme uspět jedině tvrdou prací. Bez stoprocentního nasazení už v dnešní době není šance 

něčeho dosáhnout. Navíc došlo k menším změnám jednotlivých formací, takže se vytvořila 

další prospěšná konkurence v týmu,“ říká Krigovský. Právě tyto změny a zranění Daniela 

Škeříka vynesly Filipa Krigovského do prvního obranného páru, kde si zatím vede velmi 

dobře.  

Po Liberci a Spartě však čeká svěřence trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra jeden z 

nejméně oblíbených soupeřů – celek Bulldogs Brno. Proti Moravanům se Sokolu v 

posledních letech příliš nedaří, což dokazuje i první vzájemný duel této sezóny. Porážka 4:13 

znamená jednoznačně největší pardubický debakl v této sezóně. „V té době prožívali 

nepovedené období, byli v tabulce jen těsně před námi. Cítili jsme velkou šanci, bohužel byl ale 

opak pravdou a z Brna jsme odjeli s bohatou nadílkou. Věřím, že nedělní zápas bude o něčem 

jiném a že nám pomohou i naši fanoušci. Musíme si poradit s jejich netypickou hrou a nesmíme 

vypustit ani jeden souboj,“ dodává Krigovský. 

Utkání pardubického Sokola proti pátému celku Tipsport Superligy začíná na Dašické v 

neděli v 17 hodin.   

 



 

 

17. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – itelligence Bulldogs Brno (22.1. 17:00, SH 

Dašická) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


