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Pardubice 13 / 03 / 2014 
 

TZ Odhodlaný Sokol si chce z Kladna odvést jediné – postup! 
 
 
 
 
 
 
Od druhého utkání mezi Pardubicemi a Kladnem uběhl bez několika hodin týden a hráči obou 
týmů se už musí plně koncentrovat na další střetnutí. V sobotu se na palubovce Kladna 
rozhodne o tom, jestli Sokol ukončí sezonu, nebo bude muset ještě o setrvání v nejvyšší soutěži 
bojovat. 
 
Pardubice si během uplynulého víkendu vypracovaly vedení 2:0 na zápasy, když nejprve vyhrály 
v sobotu 6:1 a v neděli 12:3. Naskýtá se jim tak jedinečná možnost v sobotu přidat poslední třetí 
dílek do této miniskládačky a zachovat si tak extraligovou příslušnost minimálně pro příští 
sezonu. 
 
Oba zápasy Sokol zvládl s bravurou. I když ne tak úplně bez komplikací. V prvním zápase dlouho 
vedl 1:0 a Kladno bylo minimálně rovnocenným soupeřem. O výhře domácí rozhodli až 
v poslední třetině, kdy nastříleli Středočechům pět branek a zvítězili 6:1. 
 
Ve druhém střetnutí zase Sokol rychle nabyl čtyřbrankové vedení, ale poté úplně vypadl ze hry a 
Kladno se dostalo zpět do zápasu, když třetím gólem v čase 19:56 snižovalo na 3:4 z pohledu 
hostů a výrazně přispělo na dramatičnosti utkání. 
 
„Druhá desetiminutovka v první třetině druhého zápasu pro nás byla úplně hluchou pasáží. V ní 
jsme klasicky českým způsobem přestali za stavu 4:0 hrát a začali jsme dělat věci tak, jak je dělat 
nemáme. Pomalá hra s míčkem a kostrbatá hra, které soupeř využil,“ řekl k nepříjemné situaci po 
zápase trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Druhý zápas také díky drobné kolizi nedochytal brankář Jakub Levínský, když na něj v závěru 
utkání upadl kladenský útočník. Pardubický brankář už je ale podle svých slov v pořádku a 
připraven nastoupit do branky. „Budu připraven a doufám, že to urveme,“ vyhlásil sebevědomě 
Levínský. 
 
Hráči i fanoušci mají bezesporu v hlavě fakt, že se může jednat o poslední utkání v letošní sezoně 
a případné vítězství by Sokol zachránilo v nejvyšší soutěži. Nejen pardubický trenér před sérií 
vyhlašoval, že Pardubice neberou nic jiného než postup a rychlou záchranu jakýmkoliv 
způsobem. 
 
„Jsem maximálně spokojený s tím, jak jsme odehráli dvě uplynulá utkání a dosáhli jsme toho, co 
jsme chtěli, což je vedení 2:0 na zápasy. Do Kladna jedeme s čistou hlavou, a pokud budeme hrát 
tak jako o víkendu, věřím, že postup nám neunikne,“ zamýšlí se kouč Sokola Pardubice. 
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Je ale důležité neusnout na vavřínech, což svými slovy potvrzuje také další člen realizačního týmu 
Sokola Pardubice. „Lhali bychom, kdybychom řekli, že nemáme v hlavě postup. Musíme ale 
zůstat při zemi, každý z nás si jistě vzpomíná na základní část, kdy nás Kladno slušně potrápilo a 
připravilo nás o pět bodů,“ připomněl vedoucí družstva Matěj Drajer. 
 
Možná rozhodující utkání série začíná v sobotu v 18 hodin ve Sportovní hale Kladno. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


