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V Pardubicích dne 14. března 2013 

 
 
TZ: Semifinálová série začíná. Pardubicím se do cesty postaví Vinohrady 
  
Play off první florbalové ligy pokračuje o nadcházejícím víkendu úvodními dvěma zápasy. 
V Pardubicích se odehraje pravé sokolské derby. O postup do finále se totiž utkají Sokol 
Pardubice a Sokol Královské Vinohrady. 

 
Dramatické a úspěšně zvládnuté čtvrtfinále je už minulostí. Před pardubickými florbalisty 
stojí teď další těžký soupeř. V semifinále play off si to rozdají se Sokolem Královské 
Vinohrady. Očekávat můžeme vyrovnanou podívanou, vždyť Vinohrady byly jedním z mála 
týmů, které dokázaly Pardubice v základní části porazit (6:7). Také druhý zápas nabídnul 
vyrovnaný boj, ve kterém Východočeši nakonec zvítězili 4:3. „Zápasy to byly opravdu 
nesmírně vyrovnané. Ovšem ve florbale se může stát cokoliv. Například před čtyřmi lety ve 
finále extraligy jeden zápas vyhrály Vítkovice nad Tatran Střešovice 8:1, ale druhý den 
prohrály 1:10. Takže se nechme překvapit,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubice už se s Vinohrady ve vyřazovací části jednou v historii potkaly. V sezoně 
2006/2007 se oba týmy utkaly v play down extraligy a Pardubice zvítězili 3:1. Vinohrady poté 
extraligu po jediném roce opustily a už se tam nikdy vrátit nedokázaly. Ani letošní základní 
část se pražskému celku nevydařila podle představ a do play off proklouzl až v posledním 
kole a pouze díky lepším vzájemným zápasům s devátou Ostravou. Pardubice na prvním 
místě tak dokázaly získat o sedmnáct bodů více a měly by být jasným favoritem. Ostatně 
většina pardubických hráčů si přála mít Vinohrady jako čtvrtfinálového soupeře. Trenéři si 
ale nakonec vybrali Litvínov.  „Nadpoloviční většina hráčů si přála Vinohrady, ale podle mého 
názoru se jedná o nebezpečný tým, který je ostřílený v bojích play off. Potvrdily to také ve 
čtvrtfinále, kdy porazily favorizovanou Českou Lípu 3:1 na zápasy. Pro mě to ale velkým 
překvapením nebylo. Vinohrady měly patřit do první čtyřky, a to, že se jim základní část 
nevydařila, je věc druhá. Svým postupem ale potvrdily, že mají extraligové ambice a chtěly by 
se do nejvyšší soutěže vrátit. Ale letos se jim to ještě rozhodně nepodaří, protože v cestě jim 
stojíme my,“ dodává Janovský. 
 
Semifinálová série se opět hraje na tři vítězná utkání. První dvě jsou na programu o tomto 
víkendu ve Sportovní hale Dašická. V sobotu se bude hrát od 18 hodin, v neděli pak od 17 
hodin. „Vstupné na všechny zápasy je zdarma. Připravené budou i tradiční soutěže pro 
diváky. Věřím, že jich opět dorazí několik stovek, a že vytvoří tak skvělou atmosféru, jako 
tomu bylo v přecházejících zápasech. Jejich podpory si nesmírně vážíme,“ říká předseda 
pardubického klubu Vít Drašar.  
 
Termíny semifinále play off 1. ligy mužů: 
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1. zápas: sobota 16. 3. 18:00 Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady (SH Dašická 
Pardubice) 
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 
 
 
Program víkendových zápasů týmů Sokola Pardubice 16. - 17. 3.: 
1. liga mužů 
sobota 16. 3. 
18:00 Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady  
neděle 17. 3. 
17:00 Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady  
(SH Dašická) 
  
Pardubická liga starších žáků – A 
neděle 17. 3. 
9:00 FbK Česká Třebová vs. Sokol Pardubice 
10:10 Sokol Pardubice B vs. Orel Přelouč 
11:50 Sokol Pardubice vs. Sokol Pardubice B  
(SH ZŠ Rokytnice v O. h.) 
  
2. liga žen - divize IV – A 
sobota 16. 3. 
13:30 IBK Hradec Králové vs. Sokol Proxisky Pardubice  
(SH ZŠ a MŠ Hradec Králové – Kukleny) 
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