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Pardubice 16 / 12 / 2013 
 

TZ Pardubice chtějí proti Boleslavi zúročit síly, které  
nabíraly o „repre“ pauze 

 
 

 
 
Spolu s mistrovstvím světa žen ve florbale, na kterém Češky obsadily čtvrté místo končí i 
reprezentační přestávka a kluby se musí začít znovu soustředit na kolotoč zvaný AutoCont 
extraliga. Pardubický tým zajede v 15. kole na palubovku Mladé Boleslavi, kam odhodlaně míří 
pro další extraligové body. 
 
Boleslav určitě patří k tomu lepšímu, co český florbal nabízí, a tak na pardubické hráče rozhodně 
nečeká nic lehkého. „Po reprezentační přestávce začínáme opravdu zostra. První zápas s tímto 
soupeřem nabídnul velice kvalitní podívanou a hrál se fyzicky náročný florbal z obou stran. Zápas 
byl díky sporným momentům také dost vyhecovaný a předpokládám, že emoce se mohou 
objevit i v nadcházejícím duelu,“ ohlíží se za posledním zápasem se Středočechy trenér Sokola 
Pardubice Miroslav Janovský. 
 
Pardubický tým během přestávky nezahálel a poctivě se připravoval na další extraligové 
pokračování, ve kterém každá bodová ztráta znamená oddálení postupu do play off a naopak. „V 
době přestávky jsme opravdu tvrdě trénovali. Většina hráčů je asi ráda, že už mohou znovu 
naskočit do zápasu,“ myslí si Janovský. 

Sokol své utkání sehraje netradičně uprostřed týdne – ve středu 18.12. od 20:00. „Takováto 
utkání jsou hodně specifická, protože řada hráčů chodí do školy nebo do práce a připravit se na 
zápas uprostřed týdne minimálně myšlenkově není vůbec jednoduché,“ přemítá pardubický 
trenér. 

Aktuální postavení obou týmů v extraligové tabulce je následující: celek Mladé Boleslavi se 
nachází na třetím místě se sedmibodovou ztrátou na první Tatran Střešovice a Sokol Pardubice 
hájí osmé, tedy poslední místo, které zaručuje postup do vyřazovací fáze soutěže. Deváté Brno 
má ovšem stejně bodů (19), a tak má každý bodový zisk pro Východočechy cenu zlata. 

Předchozí střetnutí zvládla lépe Mladá Boleslav, když si z Pardubic odvezla tři body za těsnou 
výhru 8:7. „Už v prvním vzájemném zápase jsme si ověřili, že můžeme s Mladou Boleslaví, 
jedním z favoritů soutěže, uspět. Cílem je proto určitě bodovat. Hlavně z toho důvodu, že venku 
se nám hraje velice dobře a rozhodně chceme ukázat, že máme na to hrát play off,“ sebevědomě 
na závěr vyhlašuje kouč Sokola Janovský. 
 
Příští utkání Sokola je naplánováno na neděli 22.12., kdy Pardubice doma přivítají celek Fbš 
Bohemians.  
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


