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Pardubice 16 / 03 / 2014 
 

TZ Příčinou úspěchu je cesta, kterou v Pardubicích  
jedeme, říká Miroslav Janovský 
 
 
 
 
Kouč pardubických florbalistů poskytl několik hodin po zachránění se v nejvyšší soutěži krátký 
a stručný rozhovor mapující pardubickou cestu v bojích o záchranu. 
 
Přesně jak jste si plánovali – Kladno padlo po třech zápasech, ale přesto. Jak těžká to byla 
série? 
„Každé play down je těžké po psychické stránce. Ve chvíli, kdy do série vstupujete v roli favorita, 
tak je to možná ještě o to více náročnější než když jste v pozici týmu, který muže překvapit. Po 
prvním zápase bylo jasné, že jsme po florbalové stránce kvalitnější tým a už to tedy bylo pouze o 
našich hlavách.“  
 
Ve všech třech zápasech jste si vybrali slabé chvíle, to už je taková nálepka Sokola, že? 
„Důležitější bylo, ze slabších "chvilek" si vybral víc soupeř. Až nebudeme mít v zápasech slabší 
momenty, tak budeme hrát o první místo v extralize.“ 
 
Dá se určit, který zápas byl nejtěžší? 
„Těžké bylo čekání na první zápas. Týdenní pauzu mezi koncem základní časti a začátkem play 
down musel vymyslet nějaký inteligent. Věděli jsme, co na Kladno chceme hrát, ale museli jsme 
přetrpět řadu tréninků, než jsme si mohli ověřit, že to bude fungovat. Navíc asi při tom čekání 
přestal být výběr Kladna, jako soupeře, dobrý nápad.” usmívá se 
 
V čem tkvěl úspěch v Play down? 
„Úspěch je v cestě, kterou v Pardubicích jdeme. Jenom díky tomu jsme mohli Kladno přejet 
rozdílem třídy.” 
 
Florbalová veřejnost vás po celou dobu pokládala za favorita v této sérii, připouštěli jste si 
tlak? 
„Byli jsme v roli favoritu a lhali bychom si navzájem, kdybychom to neříkali. A dobrý tým se 
ukáže i podle toho, jestli se dokáže s rolí favoritu vypořádat.” 
 
Určitě hrálo do karet, že se vyhrálo v sobotu. Jak tým své vítězství oslavil? 
„Grandiózně a nezapomenutelně.“ usmívá se 
 
Co čeká na hráče v následujících dnech? 
„Ve čtvrtek máme poslední "trénink" a tam se hráči dozví, co je bude čekat v následujících 
týdnech a měsících. Je pravdou, že takto dlouhé období mezi koncem sezóny a začátkem nové 
jsme v Pardubicích ještě nezažili, ale rozhodně lepší, než končit v květnu.” 
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Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


