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V Pardubicích dne 7. října 2012 

 
 
TZ: Pardubičtí Sokolové vydřeli vítězství nad Brnem 
 

Zatím nejlépe připravený soupeř prověřil síly pardubického Sokola v první lize. 
Domácí hráči sice v první třetině třikrát od FBŠ Hattricku Brno inkasovali a téměř po celý 
zápas dotahovali náskok soupeře, nakonec se ale radovali ze zaslouženého vítězství 4:3.  

 
Hráči Sokola Pardubice nevstoupili do zápasu s Hattrickem vůbec dobře. Přestože po většinu 
času dirigovali hru, třikrát v první třetině inkasovali. Dvě branky soupeři doslova darovali 
hrubými chybami v defenzivě a poslední inkasovali v oslabení. Zásluhou Radka Formánka 
alespoň drželi po první třetině stále nadějný výsledek 1:3. „Hattrick byl první soupeř, který 
dokázal prověřit naši defenzivu a ne pouze z nějakých nahodilých rychlých protiútoků. 
Bohužel bylo vidět, že jsme vlastně od začátku sezony ještě nehráli delší časové úseky na naší 
polovině pod tlakem soupeře a to se v úvodu zápasu projevilo,“ říká pardubický trenér 
Miroslav Janovský. 
 
Ve druhé třetině domácí zvýšili svůj tlak v osobních soubojích a po zásluze vstřelili alespoň 
jednu branku. V poslední části svůj tlak ještě vystupňovali a dva obránci – Karel Brychta a 
Marek Ďopan střelami z dálky skóre zápasu definitivně otočili. Přestože v posledních 
minutách Brno vyvinulo enormní snahu o vyrovnání, nakonec Sokol tříbodové vítězství 
ubránil. „Konečně jsme hráli zápas se soupeřem, který chtěl hrát florbal a nejenom stát na 
půlce a čekat na rychlé protiútoky. Jsem rád, že se nám pomalu daří dostávat z herní krize. 
Ovšem po pravdě řečeno je moje spokojenost se zápasem tak šedesátiprocentní. Chybělo 
nám tentokrát víc střelby, důraz před brankou soupeře i naší, přesnější střelba při 
přesilových hrách a vytvářeli jsme chyby při bránění na naší půlce,“ dodává Janovský. 
 

V dalším kole se florbalisté Sokola Pardubice představí příští sobotu 13. 10. Na hřišti 
dalšího adepta na postup do extraligy Kladna.  
 

Statistiky 4. kola 1. ligy mužů 

Sokol Pardubice vs. FBŠ Hattrick Brno 4:3 (1:3,1:0,2:0) 

Branky Sokol Pardubice: 

1. třetina 

13:37 Radek Formánek (Marek Ďopan) 

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


                                
Extraligový florbalový tým 

Sokol Pardubice 

 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I.    Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice    IČ: 00527785   DIČ: CZ00527785 
Email: sokol.pardubice@centrum.cz   Web: www.florbalpardubice.eu  
Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800 

2. třetina 

13:05 Filip Bahník (Michal Janeček) 

3. třetina 

00:55 Karel Brychta 

10:47 Marek Ďopan (Jaromír Lisa) 

 

Zásahy brankářů: Levínský 22 – Kotulu 24 

Střely na branku: 28:25 

Diváků: 92 

Vyloučení: 4:4 (0:1) 

Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
13. 10. 5. kolo FBC Kladno vs. Sokol Pardubice (17:30) SH BIOS Kladno 
 
 
 
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz 
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