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TZ: Pardubice jsou po boji v semifinále. O víkendu přivítají Vinohrady 
  
Florbalisté Sokola Pardubice zvládli rozhodující páté čtvrtfinálové utkání play off první ligy 
mužů. Bivoj Litvínov porazili 6:4. V semifinále přivítají už o tomto víkendu v sokolském 
derby Králové Vinohrady. 

 
Pardubičtí florbalisté splnili svoji roli favorita. Na postup mezi čtyři nejlepší týmy první ligy se 
ovšem nečekaně nadřeli. Vítěz základní části si totiž jako svého čtvrtfinálového soupeře 
vybral pátý Litvínov, který se ukázal být přetěžkým sokem. Po čtyřech úvodních duelech byl 
souboj vyrovnaný 2:2. Rozhodnout se tak muselo až v úterý večer na domácí palubovce. 
Pardubice nakonec psychicky náročný zápas zvládly, přestože po první třetině prohrávaly 1:2. 
Ve druhé ale třemi brankami zápasy otočily a v závěrečné přetahované už dvougólový 
náskok uhájily. Po vítězství 6:4 a 3:2 v sérii tak postoupily do semifinále. „Zápas byl pro hráče 
psychicky ohromně náročný. Většina z nich hrála takovéto utkání poprvé v životě. Jsem rád, 
že si mohli tuto zkušenost prožít, navíc s vítěznou tečkou. Už před začátkem série jsem navíc 
říkal, že je jedno, jestli postoupíme po výsledku 3:0 nebo 3:2, v play off se totiž počítá pouze 
postup,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Sokol postoupil i díky dvěma gólům v přesilových hrách a hattricku útočníka Michala Janečka. 
„Michal Janeček se v prvních dvou zápasech nesmírně trápil a nebyl v herní pohodě. Už 
v Litvínově šel jeho výkon nahoru a kulminoval právě včera. Branky nám tak už dávají první 
dva útoky a věřím, že se o nadcházejícím víkendu přidá i ten třetí,“ říká trenér Sokola. 
 
Pardubice se totiž musí velice rychle zkoncentrovat na další sérii. Semifinále play off začíná 
už o tomto víkendu. A rýsuje se velice zajímavý souboj. Play off první florbalové ligy bude 
svědky sokolského derby mezi Pardubicemi a Královskými Vinohrady. Pražský klub dokázal ve 
čtvrtfinále porazit favorizovanou Českou Lípu 3:1 na zápasy a v semifinále se tak utkají první 
s osmým týmem po základní části. „Vinohrady si většina našich hráčů přála už pro první kolo. 
Tak se jim přání splnilo, alespoň pro semifinále. Snadný soupeř to ale rozhodně nebude. 
V základní části jsme sice získali o sedmnáct bodů víc, ale doma jsme s nimi prohráli a venku 
zvítězili až po velkém boji. Na sérii se ale moc těším, také proto, že klub z Vinohrad vedou mí 
dva přátelé, takže věřím, že souboj bude zdravě vyhecovaný i mezi lavičkami,“ dodává 
s úsměvem Miroslav Janovský.  
 
Vedení pardubického klubu by ještě chtělo poděkovat třem stovkám fanoušků, kteří přišli 
v rozhodujícím duelu podpořit pardubické hráče. A dokázali vytvořit opravdu skvělou 
atmosféru. „Věřím, že nám zachovají věrnost i pro další zápasy play off. Snad jsme zase 
ukázali, jak dokáže být florbal dramatickým a krásným sportem,“ říká předseda klubu Vít 
Drašar. 
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Statistiky 3. utkání čtvrtfinále play off 1. ligy mužů 

SK Bivoj Litvínov vs. Sokol Pardubice 3:11 (2:5,0:3,1:3) 

Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
16:23 Filip Bahník (Jakub Burian) 

2. třetina 
1:18 Michal Janeček (Ivo Teichman) 
2:09 Jaromír Lisa (Jakub Burian) 
6:18 Michal Janeček (Filip Bahník) 

3. třetina 
9:59 Adam Šťastný (Tomáš Matys) 
15:31 Michal Janeček (Marek Ďopan) 
 
Branky SK Bivoj Litvínov 
1. třetina 
9:20 Jan Werner (Viktor Hocelík) 
19:59 Daniel Hulič (Viktor Hocelík) 
 
2. třetina 
--- 

3. třetina 
6:29 Daniel Hulič (Viktor Hocelík) 
11:24 Viktor Hocelík (Daniel Hulič) 

Vyloučení: 3:5 (2:0) 
Střely na branku: 31:27 
Počet diváků: 283 

Sestava Pardubice: Pipek – Šťastný, Vichr, Ďopan, Volkov – Kareš, Bahník, Janeček – Lisa, 
Teichman, Burian – Matys, Dlesk, Formánek – (Junek). 
 
Výsledky čtvrtfinále: 8:2, 3:4, 11:3, 5:6, 6:4 
Konečný stav série: 3:2 
 
Termíny semifinále play off 1. ligy mužů: 
1. zápas: sobota 16. 3. 18:00 Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady (SH Dašická 
Pardubice) 
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2. zápas: úterý 17. 3. 17:00 Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrad (SH Dašická 
Pardubice) 
3. zápas: úterý 23. 3. 20:00 TJ Sokol Královské Vinohrad vs. Sokol Pardubice (SH Královské 
Vinohrady) 
 
Výsledky základní části: 
20. 10. Sokol Pardubice vs. Vinohrady 6:7 
19. 1. Vinohrady vs. Sokol Pardubice 4:5 
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