
 
SOFTBALL: Pardubice první zápasy 
sezóny nezvládly 
 
Pardubice | 23.4.2018 
 
  
Pasos Pardubice o víkendu okusil těžkost softballové Extraligy. Proti vicemistrům 
Žraloci Ledenice na úvod sezóny prohrály 2:9 a 0:10. V nedělních zápasech Pardubice 
prohrály s Eagles Praha 2:9 a 0:7. 
 
Pardubice čekal na úvod sezony jeden z nejtěžších soupeřů - vicemistři Extraligy 2017 
Žraloci Ledenice, kteří mají tým poskládaný z velmi zkušených reprezentantů.  
 
Pardubice až do 4. směny prvního utkání nedovolily Ledenicím ani jeden bod. Bohužel i 
Pardubice byly také bez bodu. Ve čtvrté směně se podařilo Žralokům uhrát šest doběhů. 
Pardubicím se podařilo ještě 2 body snížit, ale Ledenice na úvod sezony nedovolily žádné 
překvapení a vyhrály 9:2. V druhém zápase se potvrdila velká zkušenost ledenického týmu a 
Ledenice zaslouženě vyhrály i druhý zápas 0:10. 
 
Pardubice čekal v neděli schůdnější soupeř - Eagles Praha. Ačkoli se Pardubice ujaly 
vedení v prvním zápase 2:0, Eagles Praha se podařilo nejen vyrovnat, ale i přidat další 
body, na které Pardubice již po zbytek zápasu nezareagovaly. První zápas prohrály 
Pardubice s Eagles Praha 2:9. Druhý zápas se pardubickému týmu nepovedl a skončil 
prohrou 0:7. 
 
"Musím prvně vyzdvihnout výkon našeho juniorského nadhazovače Filipa Koblížka, který 
oba týmy dokázal do půlky zápasu udržet na pálce. Většina našich hráčů hrála svůj první 
zápas v Extralize a byla vidět určitá nervozita. Bohužel jsme nemohli nastoupit v plné síle, 
několik našich klíčových hráčů máme na marodce. Věřím, že pokud se sejdeme v kompletní 
sestavě budeme hrát vyrovnané zápasy, " komentuje první extraligové zápasy asistent 
trenéra Marek Fibiger. 
 
"Naši pálkaři stáli proti nejlepším nadhazovačům v Evropě. Jonáš Mach, nadhazovač Eagles 
Praha, posledních 5 let nadhazoval v USA. Musíme nabrat dostatek kvalitních soubojů proti 
takto kvalitním nadhazovačům a tím se bude naše kvalita na pálce zvyšovat. Určitě máme 
na čem pracovat," dodává Fibiger. 
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Fotografie: 
 
Všechny fotografie ze zápasů najdete volně přístupné ke stažení na Flickru: 
https://www.flickr.com/photos/140210368@N06/collections  
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