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TZ Startuje druhá polovina základní části. První odvetu sehraje Sokol proti 

Ústí nad Labem 

Základní část Tipsport Superligy vstupuje o víkendu do své druhé poloviny. V rámci 

čtrnáctého kola se pardubičtí florbalisté představí v sobotu na domácí palubovce v utkání 

proti superligovému nováčkovi z Ústí nad Labem.  

Východočeši mají na svém kontě po třinácti kolech dvaadvacet bodů a mají nakročeno k 

premiérovému postupu do play off. „I když se nepovedl poslední zápas, tak musím první polovinu 

základní části hodnotit kladně. Bodů máme dost a pokud udržíme nastavené tempo, tak by tu mohlo 

na jaře být něco, co tu ještě nikdy nebylo. Ale nechci nic zakřiknout, musíme stále makat, chtít se 

zlepšovat a poctivě se připravovat na každý zápas,“ ví kapitán Karel Brychta. O překvapení ale 

nejzkušenější pardubický hráč mluvit nechce.  „Spíš si myslím, že někteří hráči začali konečně 

předvádět to, na co doopravdy mají. V tom musíme pokračovat a dokázat, že to není náhoda. Nejvíce 

bych asi vyzdvihnul výkony brankáře Jakuba Levínského, jeho jistota a některé zákroky mě letos 

nepřestávají překvapovat,“ říká. 

Bodový zisk Sokola mohl být ještě vyšší, nebýt zaváhání v posledních dvou kolech. „V Otrokovicích 

jsme věděli, že to bude o pár chybách. Bohužel jsme je udělali my, Otrokovice navíc velmi dobře brání a 

mají výborného brankáře, takže to bylo těžké. Prohra s Libercem mě mrzí nejvíc ze všech letošních 

zápasů. Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale na začátku druhé třetiny jsme nedali několik vyložených 

šancí. Pak se Liberec chytil několika slepenými góly a ve třetí třetině potrestal snad každou naši chybu. I 

když jsme se zvedli a dotahovali, tak to na body nakonec nestačilo,“ rekapituluje poslední dva zápasy 

Brychta.  

Odvetnou část základní části odstartuje sobotní domácí zápas proti Ústí nad Labem. Superligový 

nováček je zatím poslední se ziskem šesti bodů. Sokol vstupuje do zápasu také s psychickou 

výhodou výhry v prvním vzájemném utkání, kdy na půdě soupeře zvítězil vysoko 9:2. „Sobotní zápas 

je důležitý jako všechny ostatní. Musíme stále sbírat body a vzhledem k posledním dvěma prohrám 

bychom potřebovali opět zabrat. Ústí je sice nováček, ale to vůbec nic neznamená. Musíme hrát svoji 

hru a já věřím, že nás dovede ke třem bodům. Zároveň doufám, že nás opět požene plná Dašická, která 

je naším šestým hráčem,“ dodává Karel Brychta. 

 

14. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Florbal Ústí (25.11., 18:00, SH Dašická) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


