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TZ Sokol je zpátky ve hře. Potvrdí vzestup formy s Ostravou? 
 

Reprezentační přestávka je minulostí a kolotoč Tipsport Superligy se opět roztáčí naplno. Po 
nevydařeném vstupu do sezóny vyhráli pardubičtí florbalisté dva z posledních tří zápasů. V obou 
případech se však jednalo o venkovní zápasy, na domácí půdě stále čekají na bodový zisk. 
Prolomit tuto bilanci budou chtít hned v sobotu, kdy na Dašickou přijede ostravské FBC.  
 
Oba celky se v nedávné době potkaly ve dvou zásadních momentech. V přímém souboji o 
postup do play off byli v posledním kole loňského ročníku úspěšnější hráči Ostravy, v srpnovém 
finále Czech Openu se zase radovali Pardubáci. I nyní půjde o důležitou dělbu bodů, oba tábory 
se opět pohybují na hraně postupu do play off. Z lepší pozice vstupují do utkání Moravané, 
aktuální forma zase hovoří pro Východočechy. Sokol vytěžil z posledních třech duelů pět bodů, 
jeho sobotní soupeř vyšel již pětkrát za sebou bodově naprázdno. „V reprezentační přestávce 
jsme pracovali na fyzické kondici, měli jsme jeden víkendový trénink navíc, jinak se u nás nic 
neměnilo. Někteří kluci léčili šrámy, abychom byli na Ostravu připraveni," říká obránce Jaromír 
Lisa.  
 
Dosavadní průběh sezóny svědčí o tom, že boj o play off bude mnohem vyrovnanější než v 
minulém roce. Týmy od 8. do 11. místa jsou natěsnáné v rozmezí jednoho bodu, tudíž i sobotní 
duel může hrát v závěrečném účtování roli. „Oběma mužstvům jde o hodně, zápas může o 
lecčem napovědět. Rozhodně k tomu přistoupíme zodpovědně a doufám, že body konečně 
zůstanou doma," dodává Lisa.  
 
Obě domácí listopadová utkání Sokola jsou spojené s Nadací Movember. Od roku 2003 se k 
tomuto zdravotnímu hnutí připojily milióny lidí a na rakovinu prostaty a varlat se vybralo již přes 
12 miliard dolarů. Do akce se pravidelné zapojují také superligoví hráči Pardubic, které bude po 
celý listopad zdobit slušivý knír. „Za každý gól, který v listopadu vstřelíme, pošle každý člen týmu 
na konto Movemberu 10,- Kč. Sem poputují také veškeré příjmy ze vstupného, které v listopadu 
utržíme. Přispět můžou i fanoušci v hale, kde bude připravena speciální kasička určená pouze pro  
účely Movemberu," doplňuje místopředseda klubu Martin Zozulák. 
 
9. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (14.11. 18:00, SH 
Dašická) 
 

 

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

 

 


