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TZ Play down se po roce opět hlásí o slovo. Ke dvojboji 
do Pardubic přijíždí Kladno 
 
 

 

 
Dvanáctidenní zápasová pauza je za námi a na Dašickou se vrací florbal. V sobotu a v neděli se 
ve sportovní hale odehrají dvě utkání v rámci play down, kdy do Pardubic přijede Kladno, které 
do těchto bojů zavítalo vinou posledního místa v základní části. 
 
Sokol Pardubice naopak do play down vstupuje jako „nejlepší“ tým. V základní části vybojoval 
nejvíce bodů ve své extraligové historii (26) a vysloužil si tak první nepostupovou příčku. 
Vzhledem k výkonům soupeřů mu los do cesty o záchranu postavil Kladno. 
 
Středočeši jsou v letošní sezoně tak trochu obávaným soupeřem pro Sokol. Možná právě díky 
Kladnu totiž Pardubice přišly o premiérovou účast v extraligovém play off. „S Kladnem jsme 
ztratili pět bodů, což možná opravdu hrálo klíčovou roli v konečném zúčtování, ve kterém se 
rozhodlo, že se do play off nepodíváme. Nadcházejícímu soupeři tak máme zcela jistě co 
vracet,“ říká trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Do karet by pardubickým florbalistům mohlo hrát to, že s boji o záchranu v nejvyšší soutěži mají 
bohaté zkušenosti. K těmto neoblíbeným zápasovým sériím byli nuceni nastoupit již šestkrát. 
Čtyřikrát extraligovou příslušnost uhájili a dvakrát se potom museli před svým soupeřem sklonit a 
opustil palubovku nejvyšší soutěže. 
 
„Tyto zkušenosti nám rozhodně mohou pomoci. Řada našich hráčů zažila v bojích o záchranu 
snad všechny možné i nemožné vývoje sérií. Je potřeba si to prožít, ne jen sledovat z hlediště,“ ví 
šéf lavičky Východočechů. 
 
Ten se také netají tím, že on i celý tým má v hlavě zcela jasné plány o tom, jak se chce v lize 
zachránit. „Série se hraje na tři vítězné zápasy s tím, že tým, který v ní zvítězí, zůstává v nejvyšší 
soutěži i pro příští rok. Nebereme nic jiného než úspěch,“ sebevědomě praví Janovský. 
 
Dalším důležitým aspektem může být, že Pardubice zahajují doma, kde se odehrají dvě utkání ve 
dvou dnech a v případě výher mohou Východočeši poměrně v klidu odjet pro třetí vítězství do 
zhruba 160 kilometrů vzdáleného Kladna. 
 
„Na domácí utkání se všichni těšíme. Věříme, že v obou zápasech bude opět skvělá atmosféra, 
kterou připraví naši příznivci. Také věříme a uděláme vše pro to, aby to byly poslední dva domácí 
zápasy této sezony,“ vyhlašuje trenér Pardubic. 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


