
                                
Florbalový klub 

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 

 
V Pardubicích dne 25. listopadu 2012 

 
 
TZ: Sokol přemohl Ostravu. Desítka ale tentokrát nepadla 
 
Florbalisté Sokola Pardubice natáhli svoji šňůru vítězství na pět a s pětibodovým náskokem 
vedou prvoligovou tabulku. Ve vyhroceném zápase porazili 1. MVIL Ostrava 9:6. 

 
Se dvěma soupeři se museli v 11. kole první florbalové ligy vypořádat hráči Sokola Pardubice. 
Do cesty se jim postavil zdatný nováček soutěže 1. MVIL Ostrava a zároveň tragický výkon 
dvojice rozhodčích.  
 
Východočeši vstoupili do zápasu velice dobře a po precizně sehrané standardní situaci šli po 
trefě Marka Ďopana do vedení. Jenže Ostrava ukázala, proč patří mezi příjemné překvapení 
první ligy. Velice dobrým pohybem často hostující tým zatlačila do obrany. Přesto šly 
Pardubice v 17. minutě po brance Jana Kareše do dvougólového vedení. Jenže do zápasu pak 
nevkusným a nebývalým způsobem zasáhli rozhodčí a během čtyřiceti sekund vyloučili za 
běžné zákroky tři pardubické hráče. Dlouhou přesilovku 5 na 3 dokázala Ostrava dvakrát 
využít. „To, co pánové rozhodčí na hřišti po celý zápas předváděli, jsem snad ve florbale 
nezažil. Běžné střety, které se snad nedaly hodnotit ani jako přestupky, klasifikovali jako 
likvidační zákroky. Jejich rozhodování absolutně neodpovídalo stylu, jakým se florbal ubírá. 
Poprvé v životě jsem si na střídačce říkal, jestli jejich rozhodování je úmyslné poškozování 
jednoho týmu nebo „pouhá“ neschopnost,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
I přes čtyři vyloučení v první třetině se šlo přesto do druhé části za nerozhodného stavu. 
Nabuzený Sokol do další části vlétnul velkým stylem a rychle znovu vedl o dvě branky. 
Bohužel pak přišlo tradiční uspokojení, polevení v tempu a Ostrava byla znovu ve hře. 
Výsledek se přeléval z jedné strany na druhou a Sokol se štěstím v závěru vyrovnal na 6:6.  
 
Poslední třetina už ale byla jasnou záležitostí Pardubic, které vstřelily tři branky, utkání 
v klidu kontrolovaly, jenom vytoužená desítka už nepadla, a to ani při power play soupeře. 
„Za tři body z takového utkání můžeme být určitě rádi. Vzhledem k řízení zápasu se totiž 
mohlo stát cokoliv. Nejvíc mě ale mrzí to, že jsme se zase nechali uspokojit vedením a 
dobrou hrou, polevili jsme v koncentraci a dovolili soupeři skórovat. Stále nedokážeme hrát 
stejně koncentrovaně šedesát minut, a to se prostě musíme naučit,“ dodává Janovský. 
 
Po polovině základní části je Sokol lídrem soutěže. Z jedenácti zápasů vytěžil Sokol devět 
vítězství a dvě porážky. Celkem to tedy dělá 27 bodů. S pětibodovou ztrátou jsou na druhém 
místě Královské Vinohrady. Pouze tři branky chybí Sokolům k tomu, aby dosáhly už stu 
vstřelených letošních gólů. „První místo je příjemné, ale není to hlavní cíl. Tím je návrat to 
extraligy, ale před námi je opravdu ještě dlouhá cesta. Největšími dosavadními pozitivy jsou 
určitě naše střelecká produktivita, a to, že dokážeme většinu zápasů být silní na míči. 
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Negativem je koncentrace, která vždy neodpovídá soutěžním zápasům a stále stejně se 
opakující chyby,“ dodává pardubický trenér. 
 

Statistiky 11. kola 1. ligy mužů 

1. MVIL Ostrava vs. Sokol Pardubice 6:9 (2:2,4:4,0:3) 

Branky Sokol Pardubice: 

1. třetina 
1:12 Marek Ďopan (Jakub Burian) 
16:33 Jan Kareš (Michal Janeček) 
 
2. třetina 
1:02 Ivo Teichman  
3:41 Michal Janeček  
10:20 Adam Šťastný (Miroslav Daněk) 
19:25 Miroslav Daněk (Adam Šťastný) 

3. třetina 
1:43 Jakub Burian (Ivo Teichman) 
5:58 Michal Janeček (Miroslav Daněk) 
11:21 Tomáš Matys (Ivo Teichman) 

Vyloučení: 3:6 (2:1) 

Sestava Pardubice: Levínský – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk – Kareš, Bahník, Janeček - 
Lisa, Teichman, Burian – Matys, Junek (Chmelař), Dlesk. 
 
Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
1. 12. 12. kolo 18:00 Sokol Pardubice vs. Paskov Saurians  (SH Dašická Pardubice) 
První vzájemný zápas 
Paskov Saurians vs. Sokol Pardubice 7:12 
 
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz 
 
 

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

