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V Pardubicích dne 14. října 2012 

 
 
TZ: Sokol se dál veze na vítězné vlně. Uspěl i na hřišti Kladna 
 
Hráči prvoligového Sokola Pardubice potvrdili stoupající herní pohodu. V pátém kole první 
ligy porazili FBC Kladno na jeho palubovce 7:3. V tabulce jsou tak o pouhé skóre na druhém 
místě.  

 
Páté kolo první florbalové ligy přineslo souboj dvou bývalých extraligových týmů. Sokol 
Pardubice zavítal na hřiště FBC Kladno, které je podle pohledu na soupisku odkladištěm 
hráčů, kteří se nedokázali prosadit v dresu Tatranu Střešovice. „Systém hry, který Kladno 
produkuje, je kopií toho, co hraje Tatran roky v extralize. Pro nás je to naštěstí hodně 
nezdařilá kopie. O nedostatcích v jejich hře dobře víme a dokázali jsme je využít,“ říká trenér 
Sokola Miroslav Janovský. 
 
Pardubičtí hráči v zápase ani jednou neprohrávali. Rychlé a pohledné kombinační akce 
v první třetině potvrdil krásnou křižnou přihrávkou Jaromír Lisa a střelou do prázdné branky 
Ivoš Teichman. Na tuto branku dokázalo Kladno ještě odpovědět, ovšem ve druhé třetině už 
Sokol dokázal díky prvnímu útoku odskočit na dvoubrankový náskok, který ve třetí části 
postupně navyšoval. Kladno dokázalo už pouze snížit v přesilovce pět na tři a naposledy 
inkasoval při ztrátě koncentrace v poslední minutě. Pardubice si tak vezou z Kladna 
zasloužené tři body za vítězství 7:3. „Rozhodující bylo, že se nám podařilo ve vypjaté třetí 
třetině nervy na uzdě. Věděli jsme, že Kladno má hráče, kteří dokážou rychle ztratit 
koncentraci, a my jsme toho využili. Osobně si cením toho, že jsme konečně dokázali dobře 
zahrát v obraně, kdy křídla plnila velice dobře svoji práci a přidali jsme i potřebné nasazení 
při blokování střel. Velice dobrý výkon podal také brankář Jan Pipek, který se po 
dvouzápasové přestávce vrátil do zápasu,“ dodává Janovský. 
 

V dalším kole se florbalisté Sokola Pardubice představí v sobotu 20. 10. Opět 
domácím divákům. Ve Sportovní hale Dašická přivítají od 18 hodin TJ Sokol Královské 
Vinohrady.  
 

Statistiky 4. kola 1. ligy mužů 

FBC Kladno vs. Sokol Pardubice 3:7 (1:1,0:2,2:4) 

Branky Sokol Pardubice: 

1. třetina 
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12:54 Ivo Teichman (Jaromír Lisa) 

2. třetina 

15:23 Filip Bahník 

18:50 Michal Janeček 

3. třetina 

06:04 Michal Janeček 

08:54 Filip Bahník (Adam Šťastný) 

09:11 Ivo Teichman (Jaromír Lisa) 

16:03 Jakub Burian (Adam Šťastný) 

Vyloučení: 7:5 (1:2) 

Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
20. 10. 6. kolo Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady (18:00) SH Dašická  
 
 
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz 
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