
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

čtvrtek, 13. října 2016 

 
 

TZ Ve čtvrtek v Brně, v sobotu v Otrokovicích. A tým čeká náročný moravský 

trip 

Hráči pardubického superligového mužstva mají na programu nabitý víkend. Ve čtvrtek se 

nejprve představí v rámci Poháru České pojišťovny na palubovce Gullivers Brno, v neděli 

pak zavítají k šestému kolu Tipsport Superligy na horkou půdu do Otrokovic. 

V posledních letech nebývalo příliš zvykem, aby se Sokol účastnil Poháru České pojišťovny. 

Časy se zřejmě mění a Východočeši do něj letos zasáhnou podruhé během tří let. „O 

přihlášení do poháru jsme v trenérském týmu hodně stáli a děkuji vedení, že nám vyšlo vstříc. 

A to přestože jsme zařazeni do moravské části a tím pádem půjde o poměrně finančně a 

časově nákladnou soutěž,“ říká asistent trenéra Ondřej Vichr. Pardubičtí florbalisté si budou 

chtít v této soutěži vylepšit reputaci, dlouhodobě se jim v ní totiž příliš nedaří. Poslední 

anabáze v Poháru České pojišťovny skončila vypadnutím s Traverzou Mukařov. Nyní stojí v 

cestě další soupeř z nižší ligy – Gullivers Brno. „Cíle máme podle týmů, na které případně 

narazíme. S týmy z nižších soutěží chceme dát prostor hráčům širšího kádru a vyzkoušet si 

nové věcí. S týmy ze Superligy chceme odehrát kvalitní zápasy a samozřejmě dojít co nejdál,“ 

dodává Vichr. Jako nasazený celek vstupuje Sokol do poháru až v jeho pátém kole, v 

případě výhry nad Brnem ho pak čeká osmifinálová skupina.  

Po čtvrtečním pohárovém utkání čeká pardubické hráče přesun o téměř sto kilometrů dále 

na východ. Zde se v sobotu střetnou v dalším důležitém souboji v rámci šestého kola 

Tipsport Superligy s celkem Panthers Otrokovice. Půjde o souboj sousedů v tabulce, 

poněvadž hráči Otrokovic mají na svém kontě po výhrách nad Spartou a Brnem pouze o tři 

body navíc. Sokol by chtěl jednoznačně navázat na nedělní vítězné utkání s Ostravou a 

odjíždět z Moravy s bodovým přísunem. „Příprava na náročný víkend probíhá standardně, i 

když důraz logicky klademe především na sobotní důležité utkání v Otrokovicích, kam z Brna 

rovnou přejíždíme,“ doplňuje Vichr.  

 

5. kolo Poháru České pojišťovny: Sokol Gullivers Brno I – Sokol Pardubice (13.10. 19:45, SH 

SportPoint Brno) 

6. kolo Tipsport Superligy: Hu-Fa Panthers Otrokovice – Sokol Pardubice (15.10. 19:00, SH 

Štěrkoviště Otrokovice) 



 

 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


