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V Pardubicích dne 21. února 2013 

 
 
TZ: Pardubice čeká poslední zápas. Hned po něm si vyberou soupeře pro play off 
  
Kladno, Litvínov, Hattrick Brno, Vinohrady nebo 1. MVIL Ostrava. Z těchto soupeřů budou 
florbalisté Sokola Pardubice vybírat svého soupeře pro první kole play off.  
 
Základní část první florbalové ligy jde svého finiše. O nadcházejícím víkendu je na programu 
poslední kolo. Florbalisté Sokola Pardubice už jsou jasnými vítězi a v poslední prověrce před 
play off přivítají v neděli 24. 2. ve Sportovní hale Dašická od 15.30 1. MVIL Ostravu. Žádná 
nudná podívaná ovšem diváky nečeká. Ostrava o play off stále bojuje, Pardubice si po zápase 
vyberou svého čtvrtfinálového soupeře a fanoušci se mohou vyfotit s pohárem pro vítěze 
extraligy. 
 
„Chceme fanouškům poděkovat za podporu v základní části, a proto jsme se jim rozhodli od 
mistrovského Tatranu vypůjčit tento krásný pohár. Je to trochu symbolické, vždyť v neděli se 
uzavře základní část a další víkend začne dlouho očekáváné play off. Pokud ho zvládneme, 
vrátíme se po roční přestávce zpět do extraligy, kterou symbolizuje právě tento pohár,“ říká 
předseda klubu Vít Drašar. 
 
Který soupeř se jim postaví do prvního kola play off je ovšem ještě ve hvězdách, a to 
nejenom proto, že ještě stále není jisté, které týmy si vyřazovací část soutěže zahrají. 
Pardubičtí florbalisté si totiž poprvé v historii vyzkouší trochu ošidnou zvláštnost, která už 
třetí sezonu platí v nejvyšších soutěžích. Postup je jasný. V neděli večer, po dohrání 
posledního utkání, si nejdříve vítězný tým základní části vybere svého soupeře z týmů na 
pátém až osmém místě. Další v pořadí si vybírají druhý a třetí tým. Na čtvrtého už jeden tým 
zůstane. „Volba může být trochu ošidná. Soupeře ještě vybraného nemáme. Po zápase si 
proto sedneme s hráči a pobavíme se o tom, který z týmů by chtěli. Snad nepřebereme,“ říká 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Ostatně Sokol může volbu ještě ovlivnit. V posledním zápase se totiž utká s Ostravou, která 
ovšem musí domácí Pardubice porazit, aby se do play off dostala. „Rozhodně zápas 
nevypustíme. Máme sice další zdravotní problémy, kdy někteří služebně starší hráči laborují 
s nemocemi nebo zraněními, ale do zápasu půjdeme s cílem vyhrát,“ dodává Janovský. 
 
Zápas mezi Sokolem Pardubice a 1. MVIL Ostrava začíná ve Sportovní hale Dašická v neděli 
v 15.30. Vyfotit se s mistrovským pohárem, který je zatím vystavený ve výloze trafiky na 
Třídě Míru, bude možné od první přestávky ve vestibulu haly. V průběhu zápasu bude možné 
také zakoupit vstupenky na dubnové Superfinále, ve kterém se 24. 4. utkají v pražské 
O2areně dva nejlepší týmy mužské a ženské extraligy.  
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Data o poháru: 

- autorem návrhu i samotného poháru je David Lomos  
- váží 9,8 kilogramů 
-  je vyrobený z titanu a stříbra 
- do stříbrné polokoule ve tvaru florbalového míčku se vejde 0,9 litru šampaňského 
- o pohár se bojuje od sezony 2006/2007 
- podstavec poháru tvoří dřevěný kvádr, na nějž byl použit dub z českých lesů 
- štítky se jmény dosavadních vítězů jsou vyrobeny ze stříbrného plechu 
- součástí trofeje je i velký přepravní box, který je vyroben z borové překližky a hliníku 
- na podstavci je devatenáct vítězů extraligy, ale opakují se pouze dvě jména - čtyřikrát 

Vítkovice a patnáctkrát Tatran Střešovice 
 
 
Seznam vítězů extraligy: 
1994 Forza Tatran Střešovice 
1995 Tatran Střešovice 
1996 1. SC SSK Vítkovice 
1997 1. SC SSK Vítkovice 
1998 Tatran Střešovice 
1999 Tatran Střešovice 
2000 1. SC SSK Vítkovice 
2001 Tatran Střešovice 
2002 Tatran Střešovice 
2003 Tatran Střešovice 
2004 Tatran Techtex Střešovice 
2005 Tatran Techtex Střešovice 
2006 Tatran Techtex Střešovice 
2007 Tatran Střešovice – poprvé udělen nový pohár 
2008 Tatran Střešovice 
2009 1. SC WOOW Vítkovice 
2010 Tatran Střešovice 
2011 Tatran Střešovice 
2012 Tatran Omlux Střešovice 
 
22. kolo 1. ligy mužů: 
24.2 15:30 Sokol Pardubice vs. 1. MVIL Ostrava (SH Dašická Pardubice) 
První vzájemné zápasy: 
1. MVIL Ostrava vs. Sokol Pardubice 6:9 
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