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Pardubice 21 / 01 / 2014 
 

TZ Sokol má před sebou veledůležitý zápas! Pokud chce  
pokukovat po play off, musí porazit Brno 

 
 

Další z nelehkých úkolů mají před sebou florbalisté Sokola Pardubice. V sobotu na 

domácí palubovce přivítají v rámci 19. kola AutoCont extraligy tým Brna, který 

musí bezpodmínečně porazit, pokud chtějí pokukovat po vyřazovacích bojích. 

 

Pardubice stále nemohou naladit vítěznou notu. Poslední tříbodový zisk Východočechů se 

datuje k 23. 11. 2013, a pokud chtějí Pardubice pomýšlet na play off, rozhodně se to musí 

změnit.  Poslední příležitost mají v sobotu, kdy musí naplno bodovat s Brnem, hájícím 

poslední postupovou příčku s pětibodovým náskokem právě na Sokol, který je na místě 

desátém. 

 

„Brno nás v posledním kole "nemile" překvapilo výhrou nad Tatranem. Má v tuto chvíli 

před námi už pětibodový náskok a je tedy naprosto jasné, že pokud bychom v sobotním 

duelu neuspěli, bude play off pro nás definitivně ztracené. Bereme proto tento zápas jako 

utkáním "o šanci", o šanci ještě bojovat o play off v dalších zápasech. Teď bude na nás, jak 

se s tímto tlakem popereme,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 

 

Tlak na pardubické hráče je opravdu veliký. Série pěti za sebou jdoucích porážek odsunula 

Sokol na pozice zaručující play down. Ještě navíc v posledních čtyřech utkáních Pardubice 

obdržely hrozivých jednačtyřicet branek. 

 

„Změnil se obraz naší hry, oproti začátku sezóny. Nedáváme tak lehce góly, jako v 

úvodních zápasech. Když nedáme branky, přestaneme si věřit v útoku a určitá nejistota se 

pak projevuje i v obraně. Spokojenost určitě také není s výkony některých útočníků, kteří 

nepřináší gólový přínos a navíc vytvářejí chyby nebo zbytečné fauly,“ má jasno o příčinách 

nezdaru trenér Janovský. 

 

Východočechům také nehrají příliš do karet ani výsledky soupeřů, tudíž se nemůžou 

spolehnout jen sami na sebe. Kapitán Brychta dokonce prohlásil, že tým se již pomalu 

může začít soustředit na play down. „To pro nás v tuto chvíli nic neznamená, až budeme 

s určitostí vědět, že jsme se neprobojovali do play off, začneme tyto věci řešit. Do té doby 

je pro nás play down tabu,“ rázně odvrací jakékoliv pochybnosti Janovský. 

 

Všichni představitelé Sokola Pardubice včetně fanoušků věří, že Pardubice svůj 

nadcházející zápas zvládnou. V nedávném rozhovoru Miroslav Janovský na otázku, jaké 

změny mohou diváci očekávat ve hře proti Brnu, odpověděl jasně a bez zaváhání: 

„Očekávat mohou především výhru!“  
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


