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TZ Sokol se přiblížil k záchraně. Sezónu může ukončit už o víkendu 
 
Dva zápasy úspěšně zvládli, stejný počet ještě mají před sebou. Florbalisté pardubického Sokola 
vedou nad Královskými Vinohrady 2:0 na zápasy a série se nyní přesouvá do Prahy na půdu jejich 
soupeře.  
 
Do série se svým oblíbeným soupeřem z Královským Vinohrad vstoupil Sokol náramně. Vyhrál 
úvodní zápasy na Dašické a nyní ho hřeje dvouzápasový náskok. „Myslím si, že začátek série byl 
moc důležitý a všem se nám dost ulevilo, že jsme neklopýtli. Nyní nejsme pod takovým tlakem a 
nemusíme být tak nervózní. Jet do Prahy za stavu 2:0 nebo 1:1 je obrovský rozdíl," říká brankář 
Jakub Levínský.  
 
První zápasy nabídly očekávaný florbalový boj. Oba soupeři si jsou vědomi důležitosti celé série, 
a tak rozhodují maličkosti. „Řekl bych, že naše vedení je zasloužené. V obou zápasech jsme byli 
lepším týmem, ale o žádný parník to nebylo. Play down je úplně jiná soutěž, což se odráží i na 
samotné hře. Žádné potěšení pro divákovo oko to určitě nebylo," myslí si Levínský.  
 
Na strážce pardubické svatyně letělo o víkendu celkem 40 střel, z nichž pustil za svá záda pouze 
šest pokusů. Defenzíva hraje v bojích o záchranu klíčovou roli a rozhodovat bude 
pravděpodobně také v Riegerových sadech. „Jsem zvědavý s čím Vinohrady přijdou, ale podlě mě 
se budou pouze snažit dotáhnout určité detaily. My se soustředíme na sebe a svoji hru. 
Samozřejmě bychom měli play down co nejrychleji za sebou, ale k tomu nám pořád schází 
pořádný kus," dodává dvaadvacetiletý brankář. 
 
O víkendu jsou na programu třetí a čtvrtý zápas série. Sobotní duel začíná v Riegerových sadech 
ve 20 hodin, ten nedělní pak o dvě hodiny dříve. 
  

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


