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V Pardubicích dne 7. dubna 2013 

 
TZ: Pardubice ve finále prohrály. O extraligu se utkají v baráži 
  
Florbalisté Sokola Pardubice podlehli ve finále play off Kladnu i potřetí v řadě. Celou sérii 
prohráli 0:3 a zkomplikovali si tak vysněný návrat do extraligy. Před sebou ale mají 
možnost reparátu v podobě baráže. V sérii na tři vítězná utkání se střetnou se Spartou 
Praha. 

 
Pardubičtí florbalisté ve finále play off první ligy mužů neuspěli. Po dvou domácích porážkách 
podlehli Kladnu i na jeho hřišti, tentokrát 6:9. Celou sérii tak prohráli hladce 0:3. „Kladno si 
finále uhrálo v hlavě. Šlo si za svým cílem mnohem nekompromisnějším způsobem, než my. 
Nám jeho hra vůbec neseděla, nedokázali jsme si s jejich tuhou defenzivou poradit, a proto 
jsme prohráli,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Ani ve třetím zápase neustoupilo Kladno od svého stylu hry. Trpělivě vyčkávalo na své 
polovině, čekalo na chyby pardubických florbalisté a tvrdě je trestalo z rychlých protiútoků. 
V polovině zápasu tak už vedlo 4:0 a zdálo se být rozhodnuto. Sokol se ale nevzdal a dokázal 
ještě do konce třetiny snížit na 2:4. V poslední části se strhla branková přestřelka, Pardubice 
se několikrát nadechly, ale nikdy se nedokázaly přiblížit blíže, než na rozdíl dvou branek. Po 
konečné porážce 6:9 tak jen smutně mohly přihlížet kladenským oslavám. „My jsme první 
polovinu zápasu hráli hrozně ustrašeně. To, co jsme chtěli hrát celou sérii, jsme předvedli až 
ve druhé polovině utkání. Zvýšili jsme naši aktivitu při rozehrávce i v útoku a bylo vidět, že to 
Kladnu dělá velké problémy. Bohužel už to bylo pozdě na zvrat jak v zápase, tak v celé sérii,“ 
říká trenér Sokola. 
 
Pardubice si tak notně zkomplikovaly návrat do extraligy. O poslední volné místo mezi 
dvanácti vyvolenými si to teď rozdají v baráži s předposledním extraligovým týmem, kterým 
se stala pražská Sparta. 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. 
Přijde mi, že každý rok chceme mít nejdelší sezonu ze všech českých týmů, takže se výběru 
této cesty vlastně ani nedivím,“ dodává s úsměvem Janovský.  
 
Barážová série začíná až za 14 dnů. V neděli 21. 4. se oba týmy střetnou nejdříve na půdě 
pražské Sparty, o týden později pak dvě utkání hostí Pardubice. O vítězi bude nejpozději 
rozhodnuto první květnový víkend.  
 
Statistiky 3. utkání finále play off 1. ligy mužů 

FBC Kladno vs. Sokol Pardubice 9:6 (2:0,2:2,5:4) 
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Branky Sokol Pardubice: 
32:31 Jaromír Lisa (Jakub Burian), 33:06 Tomáš Matys (Radek Formánek), 49:02 Jakub Burian 
(Jaromír Lisa), 51:38 Jakub Burian (Karel Brychta), 57:23 Adam Šťastný (Jaromír Lisa), 59:40 
Ondřej Frömmel (vlastní branka) 
 
Branky FBC Kladno:  
09:07 Karel Brychta (vlastní branka), 10:35 Jan Louvar (Dušan Přívara), 24:14 Vlastimil Princ 
(Matěj Houdek), 29:19 Vlastimil Princ (Miroslav Hanzlík), 45:29 Dušan Přívara (Filip Pacan), 
47:03 Miroslav Hanzlík (Vlastimil Princ), 52:53 Vlastimil Princ (Petr Lacko), 55:33 Jan Louvar 
(Dušan Přívara), 59:45 Dušan Přívara (Filip Pacan) 

Vyloučení: 2:1 (0:0) 
Střely na branku: 17:35 
Počet diváků: 600 

Sestava Pardubice: Pipek (od 30. Levínský)– Šťastný, Daněk, Ďopan, Brychta, Volkov, Vichr – 
Formánek, Bahník, Janeček – Lisa, Teichman, Burian – Matys, Dlesk, Chmelař. 
 
Termíny finále play off 1. ligy mužů: 
1. zápas: 21. 4. Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (???)     
2. zápas: 27. 4. Sokol Pardubice vs. Sparta Praha (SH Dašická Pardubice)   
3. zápas: 28. 4. 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 (???)     
            
       
 

mailto:sokol.pardubice@centrum.cz
http://www.florbalpardubice.eu/

