
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol Pardubice 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 
 

Pardubice 20 / 02 / 2014 
 

TZ Účast v play down je sice dávno jistá, ale Sokol stále  
bojuje o dobré postavení v tabulce 

 
 

 
 

Základní část AutoCont extraligy je u konce. V neděli 23. Února čeká na Sokol 

poslední utkání v jejím rámci, a to domácí střetnutí s Libercem. Východočeši mají 

sice jistou účast v play down, ale pořád bojují o dobré výchozí postavení pro tyto 

souboje. 

 

V posledních dnech a týdnech Sokol Pardubice dokázal, že i když nepatří k favoritům 

soutěže, rozhodně se s ním musí počítat. V hale na Dašické, kde se Liberec představí, to 

v posledním utkání odnesl Chodov, když si odvezl jedenáctibrankový příděl. 

 

Ihned v dalším kole Sokol změřil síly s Tatranem a znovu vyvrátil všechny předpoklady, 

že se bude ze strany florbalového velikána jednat o jasnou záležitost. Pardubice 

vybojovaly cenný bod za prohru v prodloužení a v základní hrací době je dělilo jen deset 

vteřinek od tříbodového vítězství. 

 

V čase 59:50 si ovšem pardubický kapitán Karel Brychta nešťastně srazil míček do 

vlastní sítě a poslal zápas do prodloužení. „Co na to říct, je to obrovská škoda. Snažil 

jsem se pomoct, ale bohužel mě do nohy trefila dobrá přihrávka domácích napříč 

brankovištěm a míček se odrazil do branky,“ vyjádřil se k rozhodujícímu momentu 

nejzkušenější hráč Sokola. 

 

Severočeši poprvé narazili na pardubické florbalisty v pátém kole základní části. V té 

době se Východočeši nacházeli v herní pohodě a vybojovali v Liberci cennou výhru 4:8. 

To ale neznamená, že Sokol je znovu v utkání favoritem. „Liberec v posledním kole 

doma překvapivě uspěl nad Ostravou a je vidět, že před play down znovu nabírá sílu. 

Oproti začátku sezony lehce posílil a jsem zvědavý, jakou hrou se bude u nás 

prezentovat,“ vzhlíží k nedělnímu utkání trenér Pardubic Miroslav Janovský. 

 

Mezi oběma soupeři také panuje jakási rivalita. „Zápasy s Libercem bereme vždy jako 

malé derby. Přestože nás dělí nějakých 130 kilometrů, tak oba kluby jsou vzhledem k 

množství odehraných vzájemných zápasů, které často rozhodovaly o tom, jestli se ten 

poražený klub rozloučí s extraligou, velcí rivalové,“ pokračuje Miroslav Janovský. 
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Oba soupeři už mají sice jistou účast v play down, ale 

v utkání budou bojovat o každý centimetr palubovky. 

V sázce je totiž dobré výchozí postavení právě pro boje o 

záchranu. „Přestože už ani jeden z týmů nemá šanci zahrát si play off, bude ještě v 

posledním kole o co hrát. Našim cílem je vybojovat v základní části deváté místo a zajistit 

si teoreticky výhodnější pozici pro play down,“ vyhlašuje závěrem kouč pardubických 

florbalistů.  

 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


