
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

středa, 14. prosince 2016 

 
 

TZ Vánoční utkání na Dašické a výjezd do Ostravy. Sokol čeká náročný závěr 

roku 

Dlouhá reprezentační pauza, kterou vyplnilo mistrovství světa mužů v Rize, je u konce a 

pardubičtí florbalisté opět nastupují na superligový kolotoč. Do konce kalendářního roku 

2016 zbývá Východočechům odehrát dvě kola nejvyšší české soutěže. V pátek vyzvou na 

domácí půdě lídra z Mladé Boleslavi a v neděli zajíždí na palubovku ostravského FBC. 

V pardubickém táboře byla přestávka tradičně věnována především nabírání fyzické 

kondice. „Kondiční trenér Petr Mlateček si pro nás připravil směs tréninků především na 

výbušnost a vytrvalost. Tréninky v hale se ubíraly také tímto směrem, hodně jsme hráli na 

malém prostoru a pilovali přečíslení, kde máme určitě velké rezervy. Věřím, že nám pauza 

pomohla, což se snad ve správný moment ukáže. Poslední víkend pak byla část z nás ladit 

formu na horách. Vyrazili jsme na sjezdovky i na běžky, ale zde nám sněhové podmínky už moc 

nepřály a občas musely běžky z nohou dolů,“ usmívá se útočník Ivo Teichman.  

Tipsport Superliga se nachází za polovinou letošní sezóny a Sokolu momentálně patří 

deváté místo se ziskem jedenácti bodů. Spodní patra tabulky jsou však letos velmi 

vyrovnaná a pardubičtí florbalisté by se potřebovali co nejdříve vrátit na vítěznou vlnu. 

„Nálada v kabině je podle mě dobrá. Hlavně vidím po delší době bez zápasů větší chuť do hry a 

takovou natěšenost na florbal. Věřím, že si chuť a odhodlání přeneseme do následujících 

zápasů. Uvědomujeme si, že situace není ideální, i přes to ale věřím, že není zdaleka nic 

ztraceného, protože je ve hře stále ještě třicet bodů,“ říká Ivo Teichman.  

V posledním domácím utkání roku 2016 vyzve Sokol lídra celé soutěže – Mladou Boleslav. V 

pátek se na Dašické uskuteční speciální vánoční utkání, kde půjde kromě superligových 

bodů také o sváteční atmosféru a spoustu dárků pro fanoušky. „Naši fanoušci se mají 

rozhodně na co těšit. Vánoční atmosféra dýchne na návštěvníky utkání už před vstupem, kde 

bude místo klasického stanu s občerstvením připravený jarmark s trdelníkem a punčem. Dále 

jsme si pro diváky připravili dárky i na samotném utkání. Kvůli stále stoupající návštěvnosti 

(která je nyní nejvyšší v celé soutěži) jsme se rozhodli na Dašické otevřít další tribunu, aby měli 

diváci při sledování Superligy co největší pohodlí. Během zápasu se navíc budou z řad diváků 

losovat výherci, kteří si mohou odnést například podepsaný dres české reprezentace ze 

světového šampionátu v Rize, podepsaný dres pardubického A týmu či poukaz na 

romantickou večeři pro dva v restauraci Bonté,“ vyjmenovává důvody proč přijít na páteční 

utkání manažer klubu Petr Musil.  



 

 

 

Na hřišti to ale ovšem žádné milé předvánoční setkání nebude. Sokol má svému soupeři co 

oplácet. První vzájemné utkání letošní sezóny totiž vyhráli Středočeši poměrem 10:6, kdy o 

výsledku rozhodli až v závěrečné desetiminutovce. Na Dašické se navíc v dresu Mladé 

Boleslavi představí také tři reprezentanti z uplynulého mistrovství světa – Jan Jelínek, Jiří 

Curney a Petr Kološ. V neděli pak čeká Sokol cesta do Ostravy, kde se střetne s místním 

FBC. Důležitý souboj může hodně napovědět o dalším průběhu superligového ročníku. 

„Ostravu jsme letos doma porazili a se stejným cílem jedeme také k nim. Jednoznačně chceme 

tři body, které nás dostanou zpět do kontaktu s osmičkou pro play off. Poté by byly Vánoce 

hned veselejší,“ dodává Ivo Teichman. 

 

13. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav (16.12., 

18:00, Sportovní hala Dašická) 

14. kolo Tipsport Superligy: FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – Sokol Pardubice (18.12., 

18:00, ČPP Aréna Ostrava) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


