
 
Softball: Pardubice prohrály a čeká je baráž 
o udržení Extraligy 
 
Pardubice | 5 .8. 2018 
 
Pardubice o víkendu prohrály s Tempo Praha i Eagles Praha a v září budou bojovat 
v baráži o udržení Extraligy. 
 
Pasos v sobotu 4. srpna dvakrát prohrál s Tempo Praha – 6:10 a 1:15. V neděli 
Pardubice podlehly Eagles Praha 1:8 a 4:13. Po těchto prohrách mají Pardubice 
jistotu baráže, která začíná 15. září a první zápas se bude hrát na hřišti soupeře. V 
Pardubicích se první barážový zápas odehraje 16. září. 
 
“Víkendové zápasy pro nás byly velmi těžké, čekali na nás kvalitní soupeři a navíc v 
obrovském horku. První zápas s Tempo Praha jsme skvěle rozehráli, dali jsme dva 
homeruny. Bohužel ani to nestačilo. V dalších zápasech se nám nepodařilo chytit 
začátek zápasů a prohráli jsme vždy velkým rozdílem,” zhodnotil víkendové prohry 
manažer klubu Libor Matějka. 
 
“Po víkendových prohrách nám nezbývá už ani teoretická šance, že bychom se 
baráži vyhnuli. Musíme se smířit s faktem, že za měsíc budeme hrát baráž a do té 
doby najít způsob, jak naši hru zlepšit natolik, abychom odehráli barážové zápasy 
konkurenceschopně,” dodává Matějka. 
 

Poslední zápasy základní části se odehrají v Pardubicích 18. a 19. srpna proti Mostu 
a Chomutovu. Právě Most, nebo Chomutov budou pravděpodobně soupeřem 
Pardubic v baráži. 
 
“Soupeře ještě neznáme, ale pravděpodobně to bude Most, nebo Chomutov. S 
oběma týmy budeme 18. a 19. srpna v Pardubicích ještě hrát. Jsou to kvalitní 
soupeři, především v nadhozu, ale i na pálce. Navíc pravděpodobně ještě posílí. My 
máme více jak měsíc se na baráž připravit a udělat pro záchranu Extraligy v 



Pardubicích opravdové maximum,” říká Matějka o zářijové baráži, která se hraje na 3 
vítězné zápasy. 
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Všechny fotografie ze zápasů najdete volně přístupné ke stažení na Flickru: 
https://www.flickr.com/photos/140210368@N06/albums/72157669814264867  
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