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TZ: Pardubický Sokol je vítězem základní části první ligy. Teď chce uspět v play off 
 
Florbalisté Sokola Pardubice si vzhledem k předehranému utkání užili volného víkendu. Ten jim 
přesto přinesl potěšující informaci. Jejich nejbližší konkurent Znojmo ztratil body a tři kola před 
koncem je tak jisté, že vzhledem k desetibodovému náskoku Pardubice ovládnou letošní základní 
část. 
 
Do konce základní části zbývají odehrát ještě tři kompletní prvoligová kola. Pardubičtí florbalisté si 
nicméně už teď mohou odškrtnout splnění dvou předsezonních cílů. Už před několika kolika týdny si 
s přehledem zajistili postup do play off z prvních čtyřech míst, to jim tak zaručí možný výběr soupeře 
pro první kolo play off a zároveň výhodu domácího prostředí pro úvodní dva čtvrtfinálové duely. „To, 
že jsme základní část vyhráli, dokonce tři kola před koncem, je příjemným bonusem, ale žádné 
poháry a medaile se za to nedávají. Pro nás zůstává klíčový bodem sezony play off a k němu 
směřujeme naši pozornost,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský.  
 
Vítězství v základní části totiž ještě neznamená pro klub úspěšnou sezonu. Zpátky do extraligy vede 
cesta minimálně přes finálovou účast. Vítězství ve finále znamená přímý postup, finálová porážka pak 
šanci zahrát si baráž s předposledním týmem extraligy. I z tohoto pohledu budou nesmírně zajímavé 
poslední tři zápasy v základní části. Sokol totiž nastoupí proti týmům, na které může v play off narazit. 
Postupně se utká s aktuálně druhým Znojmem, třetím Pelhřimovem a sedmou Ostravou. „Určitě 
nejzajímavější duel nás čeká hned tuto sobotu doma proti Znojmu. Už první duel totiž přinesl 
přestřelku jako z divokého západu, kterou jsme ovládli poměrem 12:10. Myslím si, že kdo přijde, 
určitě se nudit nebude. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se navíc jednalo o předpremiéru finále play 
off,“ říká asistent trenér Lubomír Kocourek. 
 
Pardubické hráče čeká ještě jedna zajímavá povinnost. Bezprostředně po posledním odehraném 
zápase si totiž budou moct vybrat svého soupeře pro první kolo play off, a to mezi týmy na pátým až 
osmým místem. „Zatím nedokážu přesně říct, který tým bychom si vybrali. Rozhodovat bude to, jak 
nám který soupeř sedí, ale také případná geografická vzdálenost. Měl jsem dva tipy, ale jeden tým je 
zatím mimo elitní osmičku a druhý je zase v elitní čtyřce, tak uvidíme,“ dodává s úsměvem Miroslav 
Janovský. 
 
Utkání mezi Sokolem Pardubice a TJ SAM73 Znojmo se uskuteční v sobotu 9. 2. od 18 hodin ve 
Sportovní hale Dašická. 
 
Program zbývajících zápasů základní části: 
9. 2. 18:00 Sokol Pardubice vs. TJ SAM73 Znojmo (SH Dašická Pardubice) 
16. 2. 19:00 Spartak Pelhřimov vs. Sokol Pardubice (SH ZŠ Osvobození Pelhřimov) 
24. 2. 15:30 Sokol Pardubice vs. 1. MVIL Ostrava (SH Dašická Pardubice) 
 
První vzájemné zápasy: 
TJ SAM73 Znojmo vs. Sokol Pardubice 10:12 
Sokol Pardubice vs. Spartak Pelhřimov 12:5 
1. MVIL Ostrava vs. Sokol Pardubice 6:9 
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