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TZ: Přestřelku s dvaadvaceti brankami ovládl Sokol a upevnil si vedení 
 
Dvaadvacet branek, několik zlomů v zápase, tvrdé zákroky i krásné florbalové akce a 
především vítězství Sokola Pardubice na horké půdě Znojma 12:10. Pardubičtí florbalisté 
vystříleli další vítězství a na čele první ligy mají už čtyřbodový náskok.  

 
Svatomartinské hody na jihu Moravy jsou proslavené. Florbalisté Sokola Pardubice ale v 9. 
kole první ligy ukázali, že umí také pořádně nadělovat. Znojmu ukázali, proč jsou 
nejproduktivnějším týmem soutěže, nastříleli mu dvanáct branek a donutili soupeře dvakrát 
vyměnit brankáře. Jenom díky tomu dokázali kompenzovat problémy v obraně a deset 
branek na svém kontě. „Znojmo na nás nastoupilo s vysunutou obranou. V rozehrávce nám 
to dělalo problémy, ale když jsme vysunutou obranu přehráli, měli jsme otevřenou dálnici 
pro rychlé útoky a volný prostor pro naše rychlé útočníky jsme bez milosti trestali,“ říká 
trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Utkání bylo kromě střeleckého ohňostroje ve znamení divokých zvratů. Pardubice vedly už 
4:1, ale soupeř dokázal otočit na 5:4. Sokolové sice třemi brankami během minuty a půl 
výsledek otočili, ale Znojmo kontrovalo a na začátku třetí třetiny šlo opět do 
jednobrankového vedení. To už Romana Vítka nahradil v brance Jakub Levínský. „Na začátku 
třetí třetiny jsme konečně hru trochu zklidnili a výsledek znovu otočili. Posledních deset 
minut zápasu bylo sice znovu nahoru dolů, ale naštěstí jsme i v této části byli produktivnější. 
Myslím si, že si zápas museli diváci užít. Dostat ale v zápase deset branek je opravdu moc,“ 
dodává Janovský. 
 
Zápas přinesl i několik zajímavostí. První branku v dresu Pardubic si připsal obránce Miroslav 
Daněk, který navíc vstřelil v zápase i další. Čistý hattrick v rozmezí čtyř a půl minuty zvládnul 
Jaromír Lisa a pět bodů za jeden gól a čtyři asistence zase Jakub Burian. Naopak předlouhé 
čekání na první gól v první lize prodloužil Tomáš Dlesk. 
 
Pardubice si díky třem bodům upevnily vedení v první lize. Na svém kontě mají za sedm 
vítězství a dvě porážky jedenadvacet bodů. V dalším zápase se Pardubice představí domácím 
divákům, kdy v sobotu 17. 11. přivítají v 18 hodin Pelhřimov. 
 

Statistiky 9. kola 1. ligy mužů 

TJ SAM73 Znojmo vs. Sokol Pardubice 10:12 (2:4,5:3,3:5) 

Branky Sokol Pardubice: 
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1. třetina 
3:58 Ivo Teichman (Jakub Burian) 
5:10 Michal Janeček (Adam Šťastný) 
10:46 Radek Formánek (Tomáš Dlesk) 
17:07 Tomáš Matys (Radek Formánek) 

2. třetina 
10:58 Tomáš Matys (Radek Formánek) 
11:40 Ivo Teichman (Jakub Burian) 
12:32 Miroslav Daněk  (Radek Formánek) 

3. třetina 
9:12 Miroslav Daněk  
9:23 Jakub Burian (Ivo Teichman) 
11:09 Jaromír Lisa (Jakub Burian) 
12:21 Jaromír Lisa (Jakub Burian) 
16:50 Jaromír Lisa (Ivo Teichman) 

Vyloučení: 3:3 (2:0) 

Sestava Pardubice: Vítek (od 41. Levínský) – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk – Lisa, 
Teichman, Janeček – Kareš, Bahník, Burian – Matys, Dlesk, Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
17. 11. 10. kolo 18:00 Sokol Pardubice vs. Spartak Pelhřimov (SH Dašická Pardubice) 
 
 
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz 
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