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TZ Superligový florbal se vrací na Dašickou. V sobotu přijede Brno 
 
Poprvé v této sezóně se florbalisté Sokola představí na Dašické. V rámci 5. kola Tipsport 
Superligy se utkají s prozatím neporaženým celkem itelligence Bulldogs Brno.  
 
Sokol neprožívá vydařený start do této sezóny a po čtyřech kolech stále čeká na první bodový 
příděl. Postupně padl s Otrokovicemi, Tatranem, Spartou a naposledy s Vítkovicemi. „Myslím si, 
že náš herní projev není špatný, ale vždy nám k bodům něco scházelo. Momentálně se nám příliš 
nedaří a máme dost zraněných, ovšem jsme vynikající parta, která stále drží spolu. Po Vítkovicích 
jsme si sedli a některé věci si vyříkali," říká zkušený obránce Adam Šťastný. Osmadvacetiletý bek 
nastupuje v druhé obranné dvojici s Václavem Oubrechtem. „Osobně se cítím nejlépe za 
posledních pár let. Letní přípravu jsem po čase absolvoval bez zranění a navíc nastupuju v pětce s 
mladýma klukama," míní Šťastný.  
 
Brno se naopak nachází na opačném pólu tabulky. Zatímco se Sokol krčí na 11. příčce, Moravané 
okupují druhé místo za suverénní Mladou Boleslaví. Buldoci zatím neokusili hořkost porážky, 
nejblíže k tomu měli v prodloužení s Vítkovicemi, ale i to zvládli úspěšně. Naposledy Brno 
porazilo v televizním utkání střešovický Tatran 3:2. „Brno je vždy nepříjemný soupeř a poslední 
dobou se nám na ně nedaří. Já s nimi ovšem hraji rád, zápasy jsou plné osobních soubojů a 
zápasy mají výborné tempo," dodává Šťastný.  
 
Sobotní bitva bude mít pikantní náboj pro Radka Krajcigra. Ten se těsně před začátkem Tipsport 
Superligy přesunul právě do tábora sobotního soupeře Sokola a zatím se ukazuje ve skvělém 
světle. Momentálně je nejproduktivnějším hráčem týmu, když si ve čtyřech zápasech připsal 
sedm bodů. O motivaci mají postaráno také hráči domácího celku. Ti se totiž poprvé v sezóně 
představí v opravdu domácím prostředí na Dašické. „Prakticky celé léto jsme trénovali v 
Nafukovací hale na Sokole a i když jsme na ni také zvyklí, Dašická je zkrátka naše domácí hala. 
Těšíme se na nový povrch i na tradiční diváckou podporu," doplňuje Šťastný.   
 
5. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – itelligence Bulldogs Brno (17.10., 18:00, SH 
Dašická) 
 

 

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


