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V Pardubicích dne 10. ledna 2013 

 
TZ: Pardubice se poprvé v novém roce představí doma. V odvetě vyzvou Kladno 
 
První florbalová liga pokračuje o tomto víkendu svým 15. kolem. Florbalisty Sokola Pardubice čeká 
v neděli 13. ledna ambiciózní tým Kladna. Ve Sportovní hale Dašická se tak od 14 hodin střetnou 
první s osmým týmem soutěže. Fanoušky kromě napínavého souboje čeká i velká tombola o 
vstupenky na atraktivní basketbalové utkání! 
 
Pardubičtí florbalisté minulý týden po dlouhé době odevzdali soupeři jeden bod. Přesto zápas 
s Brnem vyhráli v prodloužení a dál se vezou na devítizápasové vlně bez jediné porážky. Pokud ji 
budou chtít zakulatit na rovnou desítku, budou se muset vypořádat s nepříjemným soupeřem. 
V souboji dvou bývalých extraligových týmů je čeká FBC Kladno. „Kladnu se první polovina soutěže 
rozhodně nevydařila podle představ. Tým má velké ambice a do návratu mezi extraligovou elitu 
investuje nemálo peněz. Ve svém středu má řadu bývalých hráčů Tatranu Střešovice a zajímavostí 
také je, že česká florbalová legenda Miroslav Hanzlík se po neuspokojivých výsledcích z trenérské 
lavičky přesunul zpět na hřiště,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Kladno se ostatně v posledních zápasech zvedá a porazit dokázalo dva týmy z popředí tabulky – 
Českou Lípu a Pelhřimov. Vítězství ho vynesla na osmou příčku, která zajišťuje účast v play off, ale 
případné klopýtnutí ho může zase s vyvolené pozice sesadit. V dresu Kladna navíc figuruje dvojice 
hráčů, která prošla v loňské sezoně Pardubicemi – Martin Holčák a David Ondrejička. O další důvod 
víc klást tuhý odpor. „Už první vzájemný zápas byl pořádně vyhecovaný a předpokládám, že podobně 
to bude vypadat i v neděli,“ dodává Janovskký. 
 
Pardubice stále nebudou na utkání připravené v plné síle, přesto už se marodka pomalu vyprazdňuje. 
Nejcitelněji bude chybět nejproduktivnější muž sestavy Jakub Burian, který se léčí z neštovic.  
 
Utkání 15. kola mezi Sokolem Pardubice a FBC Kladno se uskuteční v neděli 13. srpna ve Sportovní 
hale Dašická od 14 hodin. Pro diváky bude připravená velká tombola o dvacet vstupenek na utkání 
basketbalového Eurocupu, ve kterém se ve středu 16. ledna utkají v pardubické ČEZ Areně český 
mistr ČEZ Basketball Nymburk a španělský Valencia Basket. O víkendu se do hry zapojí i dalších šext 
týmů Sokola Pardubice. Své první zápasy v tomto roce například sehrají junioři, bojující o první místo 
ve druhé lize. 
 
Výsledek předcházejícího zápasu: 
13.10. FBC Kladno vs. Sokol Pardubice 3:7 
 
Program víkendových zápasů týmů Sokola Pardubice 12. - 13. 1. 2013. 
 
1. liga mužů - 15. kolo 
neděle 13. 1.  
13.1 14:00 Sokol Pardubice vs. FBC Kladno  
(SH Dašická) 
  
2. liga juniorů - divize III 
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sobota 12. 1. 
11:30 FBŠ Jihlava vs. Sokol Pardubice  
14:00 Sokol Pardubice vs. Florbal Primátor Náchod  
(SH SK Jihlava) 
  
Pardubická liga starších žáků – A 
neděle 13. 1.  
10:10 Sokol Pardubice vs. Sokol Pardubice B 
11:50 Sokol Pardubice B vs. FTC Vysoké Mýto 
13:00 Sokol Pardubice vs. FbK Orlicko-Třebovsko  
(MSH Rokytnice v O. h.) 
 
Pardubická liga mladších žáků – A 
sobota 12. 1. 
9:00 Sokol Pardubice bílí vs. TJ Lubná 
10:10 Sokol Pardubice zelení vs. FbK Svitavy 
11:40 TJ Lubná vs. Sokol Pardubice zelení 
12:50 FbK Svitavy vs. Sokol Pardubice bílí  
(NH Sokol Pardubice) 
  
2. liga žen - divize IV – A 
sobota 12. 1. 
13:00 Orel Přelouč vs. Sokol Proxisky Pardubice  
16:00 FbK Hořice vs. Sokol Proxisky Pardubice  
(SH Domova mládeže Vysoké Mýto) 
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