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V Pardubicích dne 19. září 2012 

 
TZ: Pardubičtí florbalisté se poprvé představí domácím fanouškům 
 

Nejvyšší florbalové soutěže odstartovaly už o minulém víkendu. Teprve tuto sobotu 
ale florbalisté Sokola Pardubice poprvé v letošní sezoně poznají výhody domácího prostředí. 
V sobotu od 18 hodin přivítají ve Sportovní hale Dašická Sokol Erupting Dragons Havlíčkův 
Brod.  

 
Sokolu se vstup do první ligy vydařil. Na půdě Paskova si s chutí zastřílel a při výhře 

12:7 potvrdil roli favorita. Ve své letošní domácí premiéře by přesto ještě měli být zase o něco 
silnější. „Do sestavy se vrací uzdravený Jan Kareš, který by měl v prvním útoku doplnit 
Michala Janečka a Filipa Bahníka. Podařilo se nám už dotáhnout také hostování Tomáše 
Matyse a přesup Martina Junkeho, takže i oni by se měli objevit v sestavě,“ vysvětluje 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 

 
To ovšem není vše. Do branky se po dvouletém hostování v dánském Vanløse a 

extraligové Mladé Boleslavi, se kterou si dokonce zahrál pohár mistrů, vrací gólman Jan 
Pipek. „Mým cílem je pomoc Pardubicím zpět do extraligy. V brance se budeme střídat 
s Romanem Vítkem, který určitě v první polovině sezony dostane víc příležitostí, a také 
s talentovaným Jakubem Levinským,“ říká Jan Pipek, který má na svém kontě i reprezentační 
zkušenosti.  

 
I přes tyto návraty ale ještě Pardubice nejsou kompletní. Na marodce zůstává Ivoš 

Teichman, který po vážném úrazu hlavy bude ještě minimálně čtrnáct dnů chybět, a také 
Dominik Chmelař, který se rehabilituje po zlomenině ruky. 

 
Pardubice přesto budou v zápase s Havlíčkovým Brodem favority. Ostatně této role se 

nezříkají ani ve většině dalších prvoligových zápasech. Havlíčkův Brod vstoupil do soutěže 
těsnou výhrou nad Spartakem Pelhřimov 5:4- Třemi body se blýsknul útočník Jan Suchý, 
který se před dvěma lety pokoušel dostat do pardubického týmu. „Chceme hrát svoji hru, 
které věříme, být silný na míčku a dát si pozor na zbytečné ztráty a případné rychlé 
protiútoky,“ dodává Miroslav Janovský. 
 

Více informací naleznete na webových stránkách klubu www.florbalpardubice.eu a na 
stránkách České florbalové unie www.cfbu.cz.  
  
Sobota 22. 9. 2012 od 18 hodin Sokol Pardubice vs. Sokol Erupting Dragons H.Brod 
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