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Pardubice 16 / 01 / 2014 
 

TZ V sobotu jedou Pardubice do Ostravy, podaří se jim  
konečně prolomit sérii porážek? 

 
 

 
 
 
18. kolem pokračuje florbalová AutoCont extraliga a Sokol Pardubice má určitě co napravovat. 
Po předchozích nezdarech do Ostravy míří s jasným cílem – neprohrát!  
 
V minulém týdnu si Sokol Pardubice užil slávy. V Pardubicích se konalo televizní utkání proti 
Vítkovicím, které si všichni náležitě užili, a povedlo se. Alespoň co se týče organizační stránky věci. 
Z pohledu extraligového domácí ztratili další důležité body a to do karet příliš nenahrává. 
 
V konečném důsledku tak bude zápas Ostravou neméně důležitý. „O důležitosti zápasu nelze 
pochybovat. Do Ostravy jedeme s jasným cílem – neprohrát. Zápas s Vítkovicemi nám ukázal, na 
co se musíme zaměřit,“ s vážností tvrdí trenér Miroslav Janovský. 
 
Zaměřit by se Sokol měl zejména na nástupy do utkání, aby se neopakoval podobný scénář jako 
v posledním zápase, kdy byly Pardubice zaskočeny čtyřmi góly a horko těžko se dostávaly zpět do 
zápasu. „Právě zmíněné nástupy do utkání jsou to, co musíme natrénovat. Vstupy do zápasů od 
nás nejsou v poslední době pojaté se stoprocentním nasazením, ve kterém jsme schopni odehrát 
další části zápasu,“ ví dobře pardubický trenér. 
 
Naopak pozitiva ze zápasu s Vítkovicemi lze vzít například z druhé třetiny, kdy Pardubice svého 
soupeře jasně přehrávaly a zvítězily 3:1. „To je sice pravda, ale pořád máme ještě další rezervy. 
Problémy máme také s přístupem k hráčům soupeře na naší polovině, a právě na to se 
v posledních trénincích zaměřujeme,“ neusíná na vavřínech šéf pardubických hráčů. 
 
Pro důležité body do Ostravy se Sokol vydá v plné síle. „ Po zdravotní stránce je tým v naprostém 
pořádku, což musím zaklepat. I proto věřím, že proti našemu soupeři uspějeme,“ stojí pevně za 
svým týmem Janovský. 
 
V sobotním zápase na sebe narazí sousedé v tabulce a bude se tak jednat o přímý souboj o 
postup mezi elitní osmičku, která si zahraje play off. Sokol Pardubice aktuálně sídlí na devátém 
místě s devatenácti body, přičemž ztrácí pouhé dva na vyřazovací boje. Ostrava „bydlí“ jen o 
stupínek níže, respektive na místě desátém se stejným počtem bodů i odstupem na postupovou 
osmičku. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


