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V Pardubicích dne 17. prosince 2012 

 
 
TZ: Nečekaně těžká práce. Sokol přesto přetlačil Žďár 
  
Strach o výsledek a nervy do posledních sekund zápasu. Florbalisté Sokola Pardubice 
v posledním zápase letošního roku vydřeli vítězství a s osmibodovým náskokem na čele 
první ligy vstoupí i do Nového roku.  

 
V prvním vzájemném měření sil nasázeli soupeři dvanáct branek a zápas změnili v jasnou 
záležitost. Ve 14. kole první ligy mužů se ale tentokrát Sokol Pardubice se Žďárem nad 
Sázavou pořádně nadřel a vítězství 6:5 nakonec se štěstím ubránil. „Chyběl nám tentokrát 
větší drive v útoku a pozornost v obraně. Zbytečně jsme tak ze zápasu udělali drama,“ říká 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Že se Sokol bude třást o výsledek, ovšem před utkáním tušil málokdo. Oba týmy dělí 
v tabulce propastný rozdíl téměř třiceti bodů a pardubičtí hráči navíc v posledních kolech 
pravidelně nadělovali soupeřům desetigólové příděly. Aktivně hrající Ždár se ovšem nakonec 
ukázal být zdatným soupeřem. „Prvních deset minut zápasu přitom vypadalo velice dobře. 
Bylo to díky tomu, že jsme měli dobrý pohyb bez míče, míček jsme rychle posouvali, ale pak 
naše hra upadala. Když se podívám na celkový počet střel na soupeřovu branku, tak takto 
málokrát jsme letos ještě v průběhu jednoho zápasu nevystřelili. Porci nějakých dvaceti střel 
zvládáme i za jednu třetinu,“ říká Janovský.  
 
Pardubice sice v průběhu první třetiny vedly 2:0, ale Žďár po individuální chybě snížil dvě 
sekundy před koncem a ve druhé třetině se dokonce dostal do vedení. Domácí pak ještě do 
závěru druhé části otočili kormidlo zápasu ve svůj prospěch, ale o vítězství se museli 
strachovat až do konce.  
 
Vydřené vítězství sledovalo z tribuny 250 fanoušků a především hráčů pardubického klubu, 
kteří se pak po zápase sešli na hřišti ke společné fotografii. Na fotografii se objevilo 187 
pardubických florbalistů z mládežnických i dospělých týmů Sokola Pardubice.  
 
Florbalisté Sokola si tak do tabulky mohli připsat další tři body a přelom roku stráví na čele 
soutěže s osmibodovým náskokem na druhý Litvínov a jedenáctibodový na třetí Pelhřimov. 
Po Novém roce je čeká ještě osm duelů základní části, ten první pak odehrají v neděli 6. 
ledna proti Hattricku Brno. 

Statistiky 14. kola 1. ligy mužů 

Sokol Pardubice vs. Hippos Žďár n/S. 6:5 (2:1, 2:2, 2:2) 
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Branky Sokol Pardubice: 

1. třetina 
7:59 Tomáš Dlesk (Marek Ďopan) 
13:33 Jakub Burian (Jaromír Lisa) 
 
2. třetina 
14:36 Tomáš Dlesk (Radek Formánek) 
15:28 Michal Janeček (Miroslav Daněk) 

3. třetina 
4:41 Filip Bahník (Jaromír Lisa) 
5:16 Ivo Teichman (Tomáš Matys) 

Vyloučení: 2:5 (1:0) 

Sestava Pardubice: Vítek (21. Levínský, 41. Pipek) – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk – Matys, 
Bahník, Janeček - Lisa, Teichman, Burian – Kareš (od 41. Chmelař), Dlesk (od 41. Junek), 
Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
6.1. 15. kolo 17:00 FBŠ Hattrick Brno vs. Sokol Pardubice (Tatran Bohunice - nová hala) 
První vzájemný zápas 
Sokol Pardubice vs. FBŠ Hattrick Brno 4:3 
 
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz 
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