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TZ Startuje boj o přežití. Sokol začíná play down na půdě Liberce 

Ani na desátý pokus se pardubičtí florbalisté neprokousali do play off, a tak budou opět 

hrát o holou záchranu. V prvním kole play down se Sokol střetne s desátým celkem po 

základní části – libereckým FBC. Série začíná o víkendu dvěma zápasy na půdě 

Severočechů.  

Pardubičtí florbalisté bojovali o postup do play off do předposledního kola, ve kterém 

definitivně ztratili naději v zápase proti Chodovu. Od utkání s Bohemians se tak mohli 

připravovat na boj o záchranu. „Zklamání už je pryč a já věřím, že to může být naše výhoda. 

Přípravy začaly od posledního utkání základní části a pak jsme najeli na klasický režim – video, 

tréninky věnované určitým věcem a konkrétnímu soupeři, a podobně. Trochu to ale ještě 

ovlivnilo play off G2 ligy a výtečné výkony našich juniorů, ke kterým jim dodatečně gratuluji,“ 

říká útočník Ivo Teichman.  

Sokol obsadil jedenácté místo po základní části, tudíž se v prvním kole play down střetne s 

celkem na desáté příčce, kterým je Liberec. Po dvou letech, kdy Východočeši úspěšně 

zachraňovali nejvyšší soutěž s Královskými Vinohrady, se musí připravovat na zcela 

odlišného soupeře. „Liberec vnímám jako velmi silného soupeře. S boji o záchranu mají stejně 

jako my bohaté zkušenosti, takže nás čeká těžká série. Ale rozhodně se s nimi dá hrát jako s 

kýmkoliv jiným,“ myslí si Teichman.  

Oba týmy se v play down střetly naposledy v sezóně 2011/2012, kdy byli úspěšnější hráči 

Liberce a poslali tehdy Sokol do 1. ligy. O vyrovnanosti obou soupeřů svědčí i výsledky z 

letošní sezóny, kdy se vždy radovaly domácí celky. Liberec nakonec v konečném zúčtování 

získal o bod více, a tak začíná sérii na domácí půdě. „Musíme zkrátka čtyřikrát zvítězit, ale 

ideální by podle mě bylo vyhrát první utkání. Poté bych viděl venkovní prostředí jako naše 

plus, nikdo totiž nechce odjíždět z domácího prostředí za stavu 0:2, což by mohlo dostat 

Liberec pod tlak,“ dodává Ivo Teichman.  

1. utkání: FBC Liberec – Sokol Pardubice (18.3., 18:00, SH Dukla Liberec) 

2. utkání: FBC Liberec – Sokol Pardubice (19.3., 17:00, SH Dukla Liberec) 

 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


