
                                
Florbalový klub 

Sokol Pardubice 

 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I.    Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice    IČ: 00527785   DIČ: CZ00527785 
Email: sokol.pardubice@centrum.cz   Web: www.florbalpardubice.eu  
Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800 

 
V Pardubicích dne 5. dubna 2013 

 
TZ: Pardubice jedou do Kladna bojovat o naději 
  
Za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy odjíždějí florbalisté Sokola Pardubice k třetímu 
finálovému zápasu play off na půdu Kladna. Pokud si chtějí zachovat naději na přímý 
postup do extraligy, čeká je přetěžký úkol. Vyhrát musí oba zápasy na soupeřově hřišti.  

 
Florbalisté Sokola Pardubice své úvodní dva finálové zápasy nezvládli. Na domácím hřišti 
podlehli FBC Kladnu 5:6 a 7:9. Vítěz základní části se tak dostal do komplikované situace. 
Případný přímý návrat do extraligy jim zajisté pouze tři vítězství v řadě. „Do této situace jsme 
se dostali sami a pevně věřím, že ještě nic není ztraceno. V základní části jsme dokázali 
vyhrát i dvanáct zápasů v řadě, Kladno jsme v základní části také dvakrát porazili, takže uspět 
určitě můžeme,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubice sice Kladno v základní části dvakrát porazily, jenže Středočeši se v play off 
prezentují zlepšenou hrou založenou na pevné defenzívě. Východočeši si na jejich obranném 
valu zatím dvakrát vylámali zuby. „Víme přesně, co Kladno hraje, víme přesně, co chceme 
hrát, ale zatím se nám to nedaří. Teď už věřím tomu, že se nám podaří obranu soupeře víc 
potrápit,“ říká trenér Sokola. 
 
Pokud by se Pardubicím sérii otočit nepodařilo, šance na návrat do extraligy by ještě 
nevyhasla. Sokol by se utkal v baráži s předposledním týmem extraligy. Tím bude buď 
pražská Sparta, nebo Torpédo Havířov.  
 
Výsledky finále: 5:6, 7:9 
Stav série: 0:2 
 
Termíny finále play off 1. ligy mužů: 
3. zápas: 6. 4. 17:30 FBC Kladno vs. Sokol Pardubice (SH BIOS Kladno)    
příp 4. zápas: 7. 4. 17:30 FBC Kladno vs. Sokol Pardubice (SH BIOS Kladno)   
příp 5. zápas: neděle 14. 4. 17:00 Sokol Pardubice vs. FBC Kladno (SH Dašická Pardubice) 
 
 
O titul hrají i pardubičtí dorostenci 
Po mužském A týmu vstupují do vyřazovacích bojů také pardubičtí dorostenci. O tomto 
víkendu se v domácí nafukovací hale ve Sportovním areálu Na Olšinkách utkají s týmy z 
moravské části.  

Pardubický dorost poprvé ve své historii neokusil v základní části hořkost porážky. Z 18 
zápasů si připsal 17 výher a pouze jednu remízu (3:3 s Litomyšlí). V těchto 18 utkáních 
dokázali dorostenci nastřílet 180 branek, což činí průměr skvělých 10 gólů na zápas. Sokol se 
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může také pochlubit nejlepší obranou soutěže, když v průměru inkasoval 3,3 branek za 
zápas. 

Do nadstavbové části postoupily spolu s Pardubicemi také týmy Litomyšle a Havlíčkova 
Brodu. Do osmifinálové části se týmům počítaly pouze body ze vzájemných zápasů, které má 
Sokol jednoznačně nejlepší. Zde vytvoří šestičlennou skupinu s týmy, které postoupily z 
moravské části. Z Moravy do Pardubic zavítají Remedicum Ostrava, Bulldogs Brno a Gullivers 
Brno. Z těchto šesti celků postoupí čtyři týmy do čtvrtfinále, které se již hraje tradičním play 
off systémem. 

Druhou osmifinálovou skupinu tvoří SSK Future, Tatran Střešovice, Bohemians Praha, Česká 
Lípa, Chomutov a Ústí nad Labem. 

Rozpis zápasů osmifinále 1. ligy dorostenců: 
Sobota 
10:00 Peaksport Litomyšl vs. Remedicum Ostrava 
11:30 Sokol Pardubice vs. Gullivers Brno 
13:00 Dragons H. Brod vs. Bulldogs Brno 
14:30 Gullivers Brno vs. Peaksport Litomyšl 
16:00 Remedicum Ostrava vs. Dragons H. Brod 
17:30 Sokol Pardubice vs. Bulldogs Brno 

Neděle 
9:00 Bulldogs Brno vs. Peaksport Litomyšl 
10:30 Dragons H. Brod vs. Gullivers Brno 
12:00 Sokol Pardubice vs. Remedicum Ostrava 
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