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Pardubice 13 / 02 / 2014 
 

TZ Dvě kola do konce základní části. V tom předposledním 
Sokol Pardubice vyzve věhlasný Tatran 

 
 

 
 
Základní část AutCont extraligy už je v cílové rovince. Florbalisty Sokola Pardubice ale čeká 
před protnutím cílové pásky ještě jedna zastávka, a to utkání v rámci 21. kola na palubovce 
věhlasného Tatranu Střešovice. 
 
Prognózy možná opět říkají, že Tatran by měl zápas v klidu zvládnout a vítězstvím proti 
Pardubicím si zajistit vítězství v základní části. Východočeši ale v posledním kole proti Chodovu 
ukázali, že ne vždy musí podceňovaný tým prohrát – svého soupeře zodpovědnou hrou smetli 
11:5. 
 
„Zápas s Tatranem je pro nás druhou kvalitní přípravou před nadcházejícím play down. Nikoho asi 
moc nepřekvapí, že Tatran kraluje letošní základní části, a že případné vítězství by mu zajistilo i 
vítězství v základní časti,“ míní trenér pardubických florbalistů Janovský. 
 
Že utkání s Tatranem patří k florbalovým svátkům, to vědí nejen samotní hráči, ale určitě i 
fanoušci. Vzpomeňte na zápas v pardubické ČEZ Areně, na který dorazilo 1 148 lidí, a Sokol 
prohrál jen těsně 7:8. Právě tohle byla poslední konfrontace těchto celků v letošní sezoně. 
 
V zápase proti vedoucímu celku tabulky by mohl Pardubicím pomoci i fakt, že už nejsou pod 
tlakem v podobě bojů o play off a mohou se začít v klidu připravovat na soutěž o záchranu, jak už 
podotkl šéf lavičky Východočechů. 
 
„Nic není jasné, chceme navázat na hru, kterou jsme se prezentovali v zápase s Chodovem. Bylo 
vidět, ze z nás spadl tlak z šance poprvé si zahrát play off. Zápasy s Tatranem jsou navíc vždy pro 
hráče bonusem a o motivaci každého z nich, který půjde na hřiště, je určitě postaráno,“ má jasno 
Janovský. 

V pardubické kabině tedy určitě panuje před blížícím se utkáním alespoň trochu dobrá nálada a 
motivace číhá na každém rohu. Souboj začíná v neděli úderem osmnácté hodiny večerní.  

 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


