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TZ Superligový florbal se vrací na Dašickou. Do Pardubic přijede Ostrava 

 

Po sérii tří venkovních utkání v řadě se pardubičtí florbalisté představí znovu na domácí 

palubovce. A nyní jde opravdu o návrat domů. První kolo totiž odehrál Sokol v Tipsport 

areně, v neděli však vyzve Ostravu na Dašické.  

Po čtyřech utkáních nemají Východočeši na svém kontě stále ani bod. Tuto nepříznivou 

bilanci by chtěli zlomit právě v nedělním utkání. „Nálada po posledním zápase v Liberci byla 

pod bodem mrazu, ale rozhodně nepropadáme panice. Museli jsme si spoustu věcí vyříkat a 

stále jsme na začátku sezóny. Nic není rozhodnuto a my víme, že jsme schopní uhrát body s 

kýmkoliv,“ říká obránce Filip Krigovský. Hráči A týmu dostali nový impuls také v podobě 

změny na trenérském postu. V právě probíhajícím týdnu si totiž dosavadní trenéři prohodili 

role – Milan Koubek převzal žezlo hlavního trenéra, Ondřej Vichr pak bude jeho asistentem. 

„Trenéři za naše výsledky rozhodně nemohou. Zodpovědnost leží na nás – hráčích. Přesto 

doufám, že nám tato změna pomůže a my konečně potěšíme fanoušky výhrou,“ věří před 

nedělním utkáním.  

Do Pardubic v neděli zavítá ostravské FBC, které vede bývalý hokejový hráč a rozhodčí 

Martin Smeták. Ostravané mají na svém kontě prozatím šest bodů, když dokázali porazit 

Liberec a Otrokovice. „Očekávám další vyrovnanou bitvu a spoustu osobních soubojů, jak už 

to s Ostravou bývá. Soupeř letos hraje nad moje očekávání a rovněž si dělá zálusk na play off. 

My musíme podat konečně stoprocentní výkon především v defenzivě,“ vyzývá odhodlaně 

Krigovský. Sokol se letos poprvé představí na Dašické, kde pravidelně trénuje, a pro diváky 

bude připravena spousta novinek. „Program před halou začíná už hodinu před zápasem tedy 

v 16 hodin. Partnerem nedělního utkání je radio Beat, které bude mít před halou připravený 

svůj party stan s hudbou, reklamními předměty a poskytne přípravu fanoušků na zápas v 

podobě malování klubových barev kamkoliv budou chtít. Návštěvníci se dále mohou těšit na 

nové občerstvení, výzdobu exteriéru i interiéru haly včetně předmětů z našeho nově 

připravovaného e-shopu,“ říká manažer klubu Petr Musil. Na další kolo Tipsport Superligy se 

těší i hráči. „Do opravdu domácího prostředí se nesmírně těším a doufám, že fanoušci halu na 

zápas zaplní. Diváci jsou zde blízko hřiště a vždy jsou slyšet, což mně osobně velmi pomáhá,“ 

uzavírá pozvánku Krigovský.  

 



 

 

5. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (9,10, 17:00, 

SH Dašická) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


