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V Pardubicích dne 19. dubna 2013 

 
TZ: Boj o extraligu pokračuje! Pardubice vyzvou Spartu 
  
Florbalisty Sokola Pardubice čeká poslední a rozhodující fáze letošní sezony. V souboji o 
poslední volné místo v extralize se v baráži utkají s pražskou Spartou. Série hraná na tři 
vítězné zápasy startuje v neděli na půdě soupeře. 

 
V sobotu čeká všechny fanoušky českého florbalu vrchol sezony. V Superfinále se v pražské 
02 Aréně utkají před deseti tisíci diváky o extraligový titul Vítkovice s Chodovem. Extraligová 
sezona se tím ale ještě zcela neuzavře. Sokol Pardubice a Spartu Praha čeká rozhodující série 
celé sezony. Pouze jeden z těchto týmů si totiž zajistí účast v extralize v příští sezoně. 
„Sezona je to neuvěřitelně dlouhá. Vždyť s přípravou jsme začínali v květnu a v tuto dobu 
normálně začínáme letní přípravu. Místo toho jsme stále ještě ve hře. Závěr sezony jsme si 
ale zkomplikovali sami. Věřím ovšem, že se s tím popereme. Pokud se ale nepletu, tak si řada 
hráčům prodloužila sezonu ráda. Palubovku totiž ještě na pár dnů vymění za neoblíbené 
kopce na Vinici,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský 
 
Pardubice už šanci na přímý postup do extraligy propásly. Ve finále play off první ligy 
podlehly Kladnu. Také Sparta už mohla mít klid. V prvním kole play down ale podlehla Liberci 
2:3 a šanci hrát extraligu i v další sezoně si vybojovala ve druhém kole, ve kterém porazila 
Havířov 3:0. „Bude hodně důležité, jak se který tým zvládne na náročnou sérii připravit 
v hlavě. My máme obrovskou motivaci. Od prvního tréninku v sezoně víme, že se chceme do 
extraligy vrátit. Teď chceme naši touhu přetavit na hřišti v perfektní výkon,“ říká trenér 
Sokola. 
 
Oba týmy už se v boji o extraligovou příslušnost utkaly. V sezoně 2010/2011 porazily 
Pardubice v prvním kole play down Spartu 3:2 na zápasy a nastartovaly tak její cestu do 1. 
ligy. Po roce se dokázala vrátit zpět do extraligy, kde naopak vystřídala Pardubice. „Vybrali 
jsme si horší a delší cestu. Ale je nám jasné, že i ta vede zpět do extraligy,“ dodává Janovský.  
 
Barážová série začíná tuto neděli 21. 4., kdy se oba týmy střetnou nejdříve na půdě pražské 
Sparty. Hraje se od 19.30 v hale Arena Sparta (dříve Podvinný mlýn).  O týden později pak 
dvě utkání hostí Sportovní hala Dašická. O vítězi bude nejpozději rozhodnuto první květnový 
víkend.  
 
Termíny finále play off 1. ligy mužů: 
1. zápas: 21. 4. 19:30 Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (Aréna Sparta)    
2. zápas: 27. 4. 20:00 Sokol Pardubice vs. Sparta Praha (SH Dašická Pardubice)   
3. zápas: 28. 4. 19:00 Sokol Pardubice vs. Sparta Praha (SH Dašická Pardubice)   
příp. 4. zápas: 4. 5. Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (???)     
příp. 5. zápas: 5. 5. Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (???)      
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