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TZ Sokol čeká zápas o naději. V sobotu vyzve poslední Litvínov 
 
Zápas bezbodových. Tak by se dal nazvat sobotní zápas mezi Bivojem Litvínov a Sokolem 
Pardubice. Oba celky jako jediní v Tipsport Superlize čekají na první letošní bodový zisk. 
Severočeši již před sezónou avizovali smíření s bojem o udržení, zato Sokol stále pomýšlí na play 
off. K tomu ovšem musí v sobotu bezdpodmíněčně vyhrát.  
 
Sokol drží předposlední příčku před svým příštím sokem pouze o skóre. Na sebevědomí Sokolu 
nepřidala ani poslední vysoká prohra 5:12 s Brnem. „Samozřejmě, že jsme si představovali lepší 
vstup do sezóny a chtěli mít na kontě více bodů, ale že by na nás teď byla nějaká deka, to si 
nemyslím. Naopak, víme, že teď máme před sebou několik utkání se soupeři, se kterými se 
budeme o play off rvát a cítím od nás všech odhodlání ten nešťastný začátek napravit,"  říká 
útočník Martin Junek.  
 
Jak už bylo několikrát řečeno, Východočeši dokáží se svými soupeři držet krok, ovšem v 
rozhodujících momentech prozatím selhávají. „Trpělivost, koncetrace, možná zkušenost. Myslím, 
že tyhle tři věci byly v těch utkáních zásadní," přemítá Junek. Ten zatím naskočil do všech pěti 
zápasů Superligy. „Z osobního hlediska je to pro mě zatím nejlepší sezóna v Pardubicích za 
poslední asi čtyři roky. Noví trenéři mi dávají šanci, jsem hodně na hřišti, zkrátka po letech cítím, 
že jsem pro tým platný. Výkony zatím pořád nejsou takové, jaké bych si představoval, ale věřím, 
že se mi to stejně jako celému týmu podaří zlomit," doufá.  
 
O tom, že se současná situace Sokola ještě nerovná katastrofě, svědčí fakt, že na osmé místo 
ztrácí pouze šest bodů. Navíc s přihlédnutím k tomu, že pardubické florbalisty nyní čeká kvarteto 
utkání, ve kterých by rozhodně měli bodovat. Sobotní výhra proti Litvínovu by mohla Pardubice 
nakopnout. „Nečeká nás nic jednoduchého a určitě tam nedostaneme nic zadarmo. Musíme 
hodit všechno za hlavu a tenhle zápas odmakat od první do poslední minuty. Už se nemůžeme za 
nic schovávat, potřebujeme si přivézt tři body," potvrzuje Junek. 
 
Bivojové taktéž čekají na první bodový zisk, navíc jim schází domácí prostředí. Sportovní hala v 
Litvínově prochází rekonstrukcí, a tak první domácí zápasy vyvážejí do okolních měst. Bohemians 
vyzvali v Mostu, se Sokolem se utkají v Kadani. „Prostředí sice neznáme, ale myslím, že ani pro 
Litvínov nebude vyloženě domácí. Určitě to jako nevýhodu nebereme," dodává Junek. Důležitý 
zápas začíná v sobotu v 17 hodin. 
 
 
6. kolo Tipsport Superligy: SK Bivoj Litvínov – Sokol Pardubice (24.10., 17:00, SH Kadaň) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


