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V Pardubicích dne 13. prosince 2012 

 
TZ: Pardubice čeká poslední zápas letošního roku. Útočit budou na osmé vítězství v řadě 
 
Florbalisté Sokola Pardubice suverénně kralují první lize. V posledním utkání roku 2012 se jim do 
cesty postaví Žďár nad Sázavou.  
 
Pardubičtí florbalisté v první lize válcují jednoho soupeře za druhým. Soutěž vedou s náskokem osmi 
bodů a už sedm zápasů v řadě nepoznali hořkost porážky. Na svém kontě už mají 117 nastřílených 
branek ve třinácti utkáních, což dělá průměr devíti branek na jeden zápas. Vylepšit si ho mohou 
v duelu proti předposlednímu Hipposu Žďár nad Sázavou, který je naopak nejhůře bránícím týmem 
soutěže. „Žďár jsme v prvním vzájemném měření sil bez větších problémů přehráli. Věřím, že našim 
fanouškům předvedeme další ofenzivní podívanou, a že si poslední zápas letošního roku pořádně 
užijí,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
O produktivitu se zatím nejpilněji stará útočná trojice Lisa-Teichman-Burian, která už dohromady 
nasbírala sedmdesát kanadských bodů. Zdárně jim sekunduje útok Kareš-Bahník-Janeček, který má 
na svém kontě 51 bodů a třetí Matys-Tlesk-Formánek s 38 body. „Naší výhodou také je, že máme 
kreativní a ofenzivně naladěné obránce, bez kterých bychom nebyli schopni hrát takový florbal, jaký 
v současné době hrajeme. Jenom je škoda, že ho nedokážeme hrát po celých šedesát minut, protože 
bychom mohli vyhrávat i větším rozdílem, “ dodává Janovský. 
 
Poslední zápas v letošním roce si pardubičtí hráči chtějí opravdu užít. Během přestávek a po skončení 
zápasu je totiž na programu společné Předvánoční focení všech hráčů a týmů Sokola Pardubice. 
„Během třetin bude probíhat focení profilových fotografií jednotlivých hráčů, o přestávkách focení 
všech mládežnických týmů i dospělých, a po skončení utkání plánujeme i společnou fotografii všech 
hráčů Sokola Pardubice. Věřím, že si všichni užijí předvánoční atmosféru, nezapomenou s sebou vzít 
už napečené cukroví, a že k tomu hráči A týmu přidají další vítězství,“ říká předseda klubu Vít Drašar.   
 
Zápas čtrnáctého kola 1. ligy mužů mezi Pardubicemi a Žďárem nad Sázavou se uskuteční v neděli 16. 
prosince od 18 hodin ve Sportovní hale Dašická. 
 
Výsledek předcházejícího zápasu: 
28. 9. 3. kolo Hippos Žďár n/S. vs. Sokol Pardubice 3:12  
 
Program víkendových zápasů týmů Sokola Pardubice 8. - 9. 12. 2012. 
 
1. liga mužů - 14. kolo 
neděle 16. 12. 
Sokol Pardubice vs. Hippos Žďár n/S.  
(SH Dašická) 
  
3. liga mužů - divize IV – A 
sobota 15. 12. 
9:00 Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí vs. Sokol Pardubice G B 
13:30 FBK Jičín vs. Sokol Pardubice G B  
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 (SH Jilemnice) 
  
Pardubická liga starších žáků – A 
neděle 9. 12. 
10:10 Sokol Pardubice vs. FTC Vysoké Mýto 
13:00 Sokol Pardubice FbK Česká Třebová  
(MSH Rokytnice v O. h.) 
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