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Pardubice 25 / 10 / 2013 
 
TZ Dvě utkání ve třech dnech. Florbalisty čekají  
důležité bitvy o play off 
 
 
 
 
Dva zápasy. Dva pražští soupeři. Dva bezprostřední konkurenti o play off. Extraligoví florbalisté 
Sokola Pardubice se o svátečním prodlouženém víkendu zrovna nudit nebudou.      
 
Florbalová AutoCont extraliga pokračuje před reprezentační přestávkou v kvapíkovém tempu. 
Nabitý kalendář nejvyšší domácí soutěže využívá každý vhodný termín pro zápasy základní části. 
Hráči Sokola Pardubice se tak o nadcházejícím prodlouženém víkendu představí hned ve dvou 
utkáních. Nejdříve v sobotu nastoupí na soupeřově hřišti proti Bohemians Praha a v pondělí, na 
státní svátek, se pak v domácím prostředí střetnou s pražskou Spartou. O důležité body se tak 
utkají týmy, které v tabulce dělí pouhé dva body a nachází se na pátém až osmém místě.  
 
„Přiznám se, že se na zápasy moc těším. Oby duely slibují nesmlouvavé bitvy, ve kterých kromě 
taktické a fyzické připravenosti bude rozhodovat také psychika. Každý hráč si totiž uvědomuje, že 
v těchto zápasech jde opravdu o hodně. Právě v těchto utkáních totiž můžete obrat o body své 
největší soupeře v boji o play off,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Sokol přitom po skvělém vstupu do soutěže jeden důležitý zápas už nezvládnul. V zatím 
posledním kole podlehl Kladnu v samostatných nájezdech a v tabulce tak přišel o dva možné 
body. „Ztráta nás sice mrzí, ale zápas proti Kladnu byl hodně specifický. Věřím totiž, že Sparta a 
Bohemka budou chtít na rozdíl od Kladna hrát florbal a nebudou pouze betonovat,“ dodává 
Janovský. 
 
Z těchto třech týmů se zatím nejvíce daří pražské Spartě, která nasbírala dvanáct bodů a je na 
páté příčce v tabulce. Sparta po loňském sloužení s pražským Future rozhodně aspiruje na 
umístění v horní polovině tabulky a bude pro Sokol těžkým soupeřem. „V baráži o extraligu jsme 
Spartu porazili 3:2 na zápasy a Sparta tak měla letos hrát pouze 1. ligu. Jenže bezprostředně po 
skončení ročníku se sloučila s dalším pražským celkem Future a zůstala tak na extraligové 
mapě,“ vysvětluje kapitán týmu Karel Brychta.  
 
Pražská Bohemka v dosavadních sedmi zápasech vybojovala bodů jedenáct. Nejvíce určitě 
překvapila její výhra ve druhém kole nad aktuálním mistrem z Vítkovic. Například s pražskou 
Spartou ale podlehla 4:5 po samostatných nájezdech.  
 
Nejhůře si v bodovém porovnání vedou florbalisté Sokola, kteří mají bodů deset a jsou v tabulce 
osmí. Jak bude ale tabulka vypadat po prodlouženém víkendu, se teprve uvidí. 
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Víkendový program týmů Sokola Pardubice: 
 
AutoCont extraliga - 8. a 9. kolo 
26.10. 20:00 FbŠ Bohemians vs. Sokol Pardubice (SH TJ 
Tatran Střešovice) 
28.10. 17:00 Sokol Pardubice vs. AC Sparta Praha 
Florbal (SH Dašická) 
 
2. liga juniorů - divize III 
27.10. 10:00 Sokol Pardubice vs. FBC Sokol Písek 
27.10. 11:30 Florbal Primátor Náchod vs. FBC Hradec Králové 
27.10. 13:00 FBC Trutnov (DTJ) vs. Sokol Pardubice 
27.10. 14:30 FBC Sokol Písek vs. Florbal Primátor Náchod 
27.10. 16:00 FBC Hradec Králové vs. FBC Trutnov (DTJ)   
(JABLOTRON Aréna Pardubice)  
 
Pardubická liga mužů - A 
27.10. 10:30 Sokol Pardubice C vs. FBC Respect Heřmanův Městec 
27.10. 14:40 FBC Sokol Osík vs. Sokol Pardubice C  
(MSH Litomyšl) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 
 
 


