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TZ Zápas naděje. Sokol potřebuje v důležitém domácím utkání s 

Otrokovicemi nutně zvítězit 

 

Základní část Tipsport Superligy míří do svého finiše a pardubičtí florbalisté do něho 

vstupují v nepříliš výhodné, ale nikoliv neřešitelné pozici. Pro udržení reálné šance na 

postup do play off však potřebují zvítězit v domácím utkání proti Otrokovicím.  

Pět zápasů před koncem základní části ztrácí Sokol pět bodů na postupovou osmičku do 

play off. Ve hře je stále patnáct bodů a při letošní výjimečné vyrovnanosti nejvyšší 

florbalové soutěže může každý ztratit prakticky kdekoliv. Východočeši se však nyní musí 

koncentrovat především na své výkony a na to, aby závěr základní části zvládli bez většího 

klopýtnutí. Na dvě výhry s Libercem a Spartou totiž v posledním klání nedokázali navázat a 

Brnu podlehli 5:7. „Největší rozdíl byl v kvalitě těchto soupeřů. Přece jen bylo znát, že Brno 

hraje ve vyšších patrech Superligy, ale i přesto jsme s ním dokázali odehrát víc než vyrovnanou 

partii. Bohužel nás srazily stále se opakující chyby, na které jsme trenéry upozorňováni,“ myslí 

si obránce Marcel Lehký.  

Právě devatenáctiletý bek je v Pardubicích na dvouměsíční výpomoc ze sousedního Hradce 

Králové a hned se zabydlel ve třetím obranném páru. „Je zde cítit profesionální přístup a 

skvělé podmínky pro trénování. Kluci mě přijali naprosto bez problémů a v pardubické kabině 

se cítím výborně, za což všem patří velký dík,“ říká po prvních třech týdnech v Pardubicích.  

Nyní před ním a jeho spoluhráči stojí velká výzva. I přes nelichotivou výchozí pozici však z 

pardubických florbalistů sálá velké odhodlání a touha poprat se o premiérový postup do 

play off. V osmnáctém kole vyzvou v předposledním domácím zápase základní části 

momentálně šesté Otrokovice. S nejtrestanějším celkem celé ligy vyhráli svěřenci trenérů 

Koubka a Vichra první letošní střetnutí 5:3, a tak by mohli mít v sobotu psychickou výhodu. 

„Nic jiného než vítězství nebereme, je to pro nás zatím nejdůležitější utkání sezóny, což je 

podle mě dostatečná pozvánka pro fanoušky. Oběma týmům jde o hodně a já věřím, že nás 

znovu požene zaplněná hala na Dašické,“ dodává Lehký. 

 

18. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Hu-Fa Panthers Otrokovice (28.1., 18:00, 

Sportovní hala Dašická) 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


