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V Pardubicích dne 17. září 2012 

 
 
TZ: Sokol vstoupil do první ligy vysokým vítězstvím 
 

Nervozita v úvodu, zbytečná ztráta koncentrace a střelecký koncert v závěru. 
Tak by se dal popsat první letošní zápas florbalistů Sokola Pardubice, kteří v 
úvodním kole první ligy porazili Paskov Saurians. 

 
Florbalisté Sokola Pardubice uspěli v prvním kole první ligy. Loni ještě 

extraligový tým nastřílel na hřišti Paskova Saurians dvanáct branek a po vítězství 12:7 
si ze severu Moravy veze naprosto zasloužené tři body. „Od prvních minut jsme zápas 
ovládli a vytvářeli jsme si spoustu šancí. Až jsme byli zaskočeni, kolik místa a času na 
zakončení máme. Bohužel jsme zbytečně spěchali, a proto jsme v první třetině vstřelili 
pouze tři branky,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 

Ve druhé části šel Sokol rychle do tříbrankového vedení, ale jen a pouze svými 
chybami dovolil soupeři v samotném závěru vyrovnat na 6:6. „Začali jsme na hřišti 
vymýšlet hlouposti. Kdybychom hráli dál svoji hru, tak bychom už ve druhé třetině 
v klidu odskočili a nemuseli jsme o vítězství bojovat ještě v poslední třetině,“ 
vysvětluje kapitán týmu Karel Brychta.  

Pardubice ve třetí třetině potvrdily svoji florbalovou kvalitu. V poslední části 
nastřílely soupeři šest branek a po zásluze si došly pro své první prvoligové vítězství. 
„Pro nás ze zápasu plyne několik ponaučení – i v zápasech se slabšími soupeři musíme 
stále hrát to, co umíme a ne začít najednou na hřišti vymýšlet kraviny a dalším může 
být i to, že pokud budeme silní na míčku, můžeme si v zápasech připravovat spoustu 
brankových příležitostí, ale zároveň musíme myslet na to, že soupeř bude v takové 
situace hrát vlastně jenom na rychlé protiútoky,“ dodává Janovský. 

V dalším kole se florbalisté Sokola Pardubice představí také domácím divákům. 
Už tuto sobotu 22. 9. přivítají od 18 hodin ve Sportovní hale Dašická Havlíčkův Brod.  
 

1. kolo 

Paskov Saurians vs. Sokol Pardubice 7:12 (2:3, 4:3, 1:6) 

Branky Sokol Pardubice: 

1. třetina 
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13:54 Jakub Burian (Marek Ďopan) 

14:39 Filip Bahník  

19:13 Jakub Burian (Marek Ďopan)  

2. třetina 

19:13 Jakub Burian (Marek Ďopan) 

2:39 Tomáš Jelínek (Tomáš Dlesk) 

8:28 Marek Ďopan (Filip Bahník) 

8:47 Radek Formánek (Tomáš Dlesk) 

3. třetina 

0:22 Michal Janeček (Adam Šťastný) 

1:18 Jaromír Lisa (Filip Bahník) 

7:28 Filip Bahník (Adam Šťastný) 

8:34 Michal Janeček (Miroslav Daněk) 

14:23 Michal Janeček (Jakub Burian) 

17:24 Marek Ďopan (Jakub Burian) 

 

Zásahy brankářů: Mikeska 34 – Vítek 20, Levinský 3 

Diváků: 45 

Vyloučení: 4:4 (1:3) 

Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů: 
 
22. 9. 2. kolo Sokol Pardubice vs. Havlíčkův Brod (18:00) SH Dašická 
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