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TZ Výhra proti Tatranu udrží Sokol ve hře o play off. Prohra znamená konec 

nadějí 

Tři kola před koncem základní části mají pardubičtí florbalisté opět blíže k bojům o 

záchranu než k postupu mezi nejlepší osmičku. I přesto však Sokol stále živí teoretickou 

naději na premiérovou účast v play off. K tomu ovšem musí v úterý bezpodmíněčně porazit 

střešovický Tatran.   

Svěřenci trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra se museli vzpamatovat z direktu, který 

inkasovali na půdě Vítkovic. V Ostravě se totiž minulý týden neprezentovali vůbec dobrým 

výkonem a svému soupeři nakonec podlehli 3:11. „Když prohrajete první třetinu 1:5, těžko se 

pak se zápasem něco dělá. V týdnu jsme pak měli týmové sezení, na kterém jsme si vyříkávali 

určité věci. Doufejme, že se tato debata neminula účinkem a ještě se dokážeme do posledních 

tří zápasů vyhecovat. Rozhodně neházíme flintu do žita, i když víme, že s postupem do play off 

už to bude složité. Na druhou stranu je to pro nás výzva,“ říká obránce Marek Ďopan.  

Sokol se v posledních třech utkáních utká pouze s pražskými soupeři  – v úterý s Tatranem 

Střešovice, ve výjezdním utkání v Plzni s Chodovem a základní část zakončí v domácím 

prostředí proti Bohemians. „Naším cílem je získat co nejvíce bodů a předvádět kvalitní hru. I 

když se nám nepodaří body udělat a budeme opět hrát o záchranu, je potřeba, abychom hráli 

dobře a přenesli si sebevědomí do play down,“ ví třiadvacetiletý bek.       

V úterý se střetnou dva celky s totožnou formou. Týmy Sokola i Tatranu totiž posbíraly v 

posledních pěti kolech shodně pouze šest bodů, což by chtěly oba kluby napravit. „S 

Tatranem jsou to vždy vyrovnané zápasy, ve kterých padá hodně branek, a podobný průběh 

očekávám i v úterý. V podzimním utkání rozhodli až v poslední minutě, takže je na čase, 

abychom jim to vrátili,“ dodává odhodlaně Marek Ďopan.  

20. kolo Tipsport Superligy: Tatran Střešovice – Sokol Pardubice (21.2., 20:00, Stodola 

Aréna Střešovice) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


