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Pardubice 7 / 1 / 2014 
 

TZ Do Pardubic přijíždí úřadující mistr z Vítkovic, 
utkání bude vysílat ČT Sport! 
 

 
 

 
Neobyčejné utkání bude ve čtvrtek k vidění ve Sportovní hale Dašická. Domácí Sokol Pardubice 
změří v rámci 17. kola AutoCont extraligy v zajímavém utkání síly s úřadujícím mistrem 1. SC 
WOOW Vítkovice, a to vše před televizními kamerami! 
 
V této sezoně už na sebe oba soupeři jednou narazili. Úspěšnější byly Pardubice, když svého 
soupeře v sedmém kole na jeho palubovce porazily 5:4 po prodloužení. „Sice se nám podařilo 
Vítkovice porazit, ale bylo to především díky dobré defenzivní práci, která se nám v posledních 
předvánočních kolech rozpadla,“ ohlíží se nejen za zápasem s Vítkovicemi trenér Sokola 
Pardubice Miroslav Janovský. 
 
Východočechům skvěle vyšel vstup do sezony, ale v současnosti nastal výkonnostní útlum. 
Poslední tříbodová výhra Pardubic se datuje k 23. 11. 2013, kdy doma přehrály Otrokovice 5:2. 
Od té doby Sokol odehrál tři utkání, ve kterých nebodoval. „Musíme znovu začít stavět na naší 
hře, se kterou jsme byli úspěšní na začátku sezony. Tou hrou myslím poctivou hru v obraně a 
rychlý a hlavně jednoduchý přechod do protiútoku,“ má jasno trenér pardubických florbalistů. 
 
V příštím zápase ale určitě nečeká na Sokol nic jednoduchého. Do Pardubic přijedou úplně jiné 
Vítkovice, které disponují exkluzivní formou. Posuďte sami, v posledních pěti zápasech posbíraly 
dvanáct bodů z patnácti možných. „Přijede k nám úřadující mistr a to hovoří samo za sebe. 
Vítkovice neměly povedený start do sezony, ale postupně zaznamenaly vzestup výkonosti. Každý 
bod, který s nimi získáme, bude pro nás mít cenu zlata,“ rozmýšlí Janovský. 
 
Na východě Čech je ale o motivaci postaráno. Čtvrteční utkání totiž nebude jen tak ledajaké, pro 
své vysílání si jej vybral kanál ČT Sport! „Zápas bereme nesmírně prestižně, před kamerami jsme 
několik let nehráli a doma to bude vůbec poprvé v historii. Jsem přesvědčený, že každý z hráčů 
předvede výkon na hraně svých možností. Před Vánoci jsme sice vypadli z elitní osmičky, ale brzy 
se do ní chceme zase vrátit,“ jasně a natěšeně vyhlašuje šéf pardubické lavičky. 
 
Na televizní utkání se také pečlivě připravuje vedení pardubického klubu. „Na zápas se po 
organizační stránce už několik týdnů intenzivně připravujeme. Utkání se sice hraje od 18 hodin, 
ale už od dopoledne se v hale bude pokládat speciální modrý povrch, instalovat se budou 
světelné reklamy, stavět se bude věž pro kameru a televizní studio. To ale zdaleka není vše. V hale 
chceme instalovat výstavu k historii pardubického florbalu, která byla dva měsíce ve Státním 
okresním archivu a spousta práce nás čeká i v oblasti propagace tohoto zápasu,“ říká předseda 
klubu Vít Dašar. 
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Na utkání se těší také samotní hráči. „Jedná se o televizní 
premiéru florbalu v Pardubicích. Chtěl bych vyzvat všechny 
naše fanoušky, aby nám přišli pomoci v těchto důležitých 

bojích o play off, protože právě atmosféra na domácích zápasech může být tím rozhodujícím 
faktorem, který bude hrát klíčovou roli v konečném zůčtování,“ přemýšlí útočník Martin Zozulák. 
 
 
 
 
Utkání 17. kola AutoCont extraligy mezi Sokolem Pardubice a 1. SC WOOW Vítkovice začíná ve 
Sportovní hale Dašická v 18 hodin. 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


