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TZ Sokol hraje o naději. V důležitém televizním utkání vyzve poslední Liberec 

 

Do konce základní části Tipsport Superligy zbývá odehrát osm kol a leden definitivně 

rozhodne o osudu pardubického Sokola v závěru ročníku. První utkání v roce 2017 čeká 

Východočechy v pondělí, kdy na domácí palubovce přivítají v televizním utkání doposud 

poslední Liberec. 

Sokol momentálně počítá sedm proher v řadě a pomoci by mu mohla právě přítomnost 

televizních kamer. Poslední výhra Pardubic se totiž datuje k 24. říjnu, kdy v televizním 

utkání udolaly favorizované Vítkovice. I přesto však můžou svěřenci trenérů Koubka a 

Vichra pomýšlet na postup do play off. „Myslím že nálada je pořád dobrá. Přes Vánoce jsme 

nezaháleli a určitě budeme na pondělní zápas dobře připraveni,“ myslí si útočník Michal 

Janeček. Šestadvacetiletý forvard navíc potvrzuje slova o odhodlání týmu. „Víme, že šance 

na postup pořád je. Postavení v tabulce není ideální a určitě jsme si ho představovali jinak, ale 

pokud zvládneme sérii důležitých lednových zápasů, pořád se tam můžeme dostat,“ říká. 

Oba pondělní soupeři mají na svém kontě shodně 11 bodů a o tom, že je Liberec na poslední 

příčce, rozhoduje pouze horší skóre. Severočeši navíc půjdou do zápasu s překvapivou 

výhrou v kapse, v posledním utkání před vánoční pauzou totiž dokázali zdolat mistrovský 

Chodov. Pro liberecké FBC hraje rovněž výsledek z prvního vzájemného střetnutí, ve 

kterém Liberec zvítězil na domácí půdě 7:3. „Zápas se kvůli televizi bude hrát na menším 

hřišti, takže bude určitě plný osobních soubojů, ale to pro nás v zápase s Libercem nebude 

žádné překvapení. Televize nám podle mě může jedině pomoct, všichni budou chtít předvést 

to nejlepší. Také doufám, že přijde opět plný dům a diváci nás poženou za výhrou,“ věří 

Janeček. 

 

15. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Liberec (8.1., 18:00, Sportovní hala 

Dašická) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


