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TZ V minulé sezóně slavil Sokol v Liberci superligovou záchranu. Teď si tam 

jede pro play off   

Sokol má další možnost na pojištění svého postupu do play off. V předposledním utkání 

základní části zavítá v neděli na půdu desátého Liberce, kde v minulé sezóně slavil 

superligovou záchranu. 

Pardubice znají Liberec velice dobře, jen v loňské sezóně s ním sehrály hned devět utkání. V 

posledním vzájemném střetnutí přivítal Sokol svého soupeře netradičně v Chrudimi a 

domácí porážka 6:8 stála na počátku série zhoršujících se výsledků. „Při pohledu na tabulku 

je jasné, že to nebude lehký zápas, jelikož hrají o přímé udržení v Superlize,“ myslí si útočník 

Přemek Pakosta. 

Forvard Sokola má za sebou cennou reprezentační zkušenost, když ho trenér Petri 

Kettunen povolal na soustředění v Chomutově na začátku února.  „Soustředění jsem si užil. 

Nabyl jsem mnoho cenných zkušeností, které snad využiji v závěru sezóny a pomohu celému 

týmu k úspěchu. Byl to super zážitek, navíc pro mě jako kluka z malé vesničky,“ říká 

spokojeně Pakosta. 

Východočeskému celku stále stačí jedna jediná výhra k jistotě postupu do vyřazovacích 

bojů. „Bude to pro nás důležitý zápas, nálada v týmu je stále dobrá. Bohužel se nám poslední 

dobou moc nedaří, ale věřím, že právě v Liberci to prolomíme a vítězně se naladíme na play 

off,“ doufá pardubický útočník. 

V posledním utkání Sokol podlehl Ostravě 4:5 a zkomplikoval si cestu do premiérového play 

off. „Zápasy jsou hlavně o nás hráčích a našich hlavách. V posledních dvou zápasech musíme 

proměňovat veškeré své šance a nedělat chyby v obraně. Zároveň musíme navázat na týmový 

výkon z Ostravy,“ ví Pakosta. Sokol si bude muset dát pozor především na libereckou dvojici 

Radek Valeš – Prokop Ferdan. Valeš je totiž s dvaatřiceti góly třetí nejlepší střelec celé 

soutěže a Ferdan se drží na osmém místě kanadského bodování Superligy. 

25. kolo Tipsport Superligy: FBC Liberec - Sokol Pardubice (25.2. 17:00, SH Dukla Liberec) 

        Adam Joska 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


