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TZ: Sokolské derby zvládly v nadprůměrném utkání lépe Vinohrady 
 
Florbalisté Sokola Pardubice promeškali šanci posunout se v tabulce první ligy na první 
místo. V utkání 6. kola podlehli na domácí palubovce TJ Sokolu Královské Vinohrady 6:7, po 
třetinách 2:1, 1:3 a 3:2. Téměř dvě stovky diváků mohly sledovat nadprůměrné utkání, které 
nepostrádalo na rychlosti, důrazu a také spoustě individuálních chyb na straně domácích. 
„Zápas musel být pro fanoušky pěknou podívanou. Myslím si, že jsme v první polovině první 
třetiny a ve třetí části předvedli velice dobrý výkon. Bohužel nás výhru stály individuální 
chybu vzniklé z přidržování míčku a z toho, že jsme opět z prostorů obránců trefovali první 
blokující hráče, kteří pak chodili do rychlých protiútoků, které dokázali využít,“ říká 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubičtí florbalisté v poslední třetině prohrávali už o tři branky. Obrovským tlakem ještě 
dokázali snížit na rozdíl jediného gólu, závěrečný tlak, včetně hry bez brankáře už ovšem 
vyrovnávající gól nepřinesl. „Bohužel nejsme stále schopni hrát celý zápas tak, jak si 
představujeme, tak jak jsme například předvedli v první a poslední třetině. Tyto části zápasu 
mi ale říkají, že jsme na správné cestě,“ myslí si Janovský. 
 
Sokol se o reputaci pokusí už ve čtvrtek, kdy v domácí hale přivítá od 20 hodin nováčka první 
ligy Českou Lípu. Oba týmy nasbíraly zatím shodně dvanáct bodů a už přípravné utkání 
napovědělo, že se bude jednat o vyrovnaný zápas. „Česká Lípa je sice nováčkem, ale má ve 
svém středu několik zkušených hráčů s bývalými extraligovými hráči, v čele se současným 
reprezentantem Štěpánem Slaným,“ dodává Janovský. 
 
6. kolo první ligy mužů 
Sokol Pardubice vs TJ Sokol Královské Vinohrady 6:7 (2:1, 1:3, 3:2) 
Branky Sokol Pardubice: 4:35 Jan Kareš (Miroslav Daněk), 8:45 Karel Brychta (Marek 
Ďopan), 22:09 Michal Janeček (Jaromír Lisa), 42:46 Jakub Burian, 54:23 Marek Ďopan 
(Miroslav Daněk), 56:05 Jan Kareš (Michal Janeček) 
Sestava Pardubice: Pipek – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk – Lisa, Teichman, Janeček – 
Kareš, Bahník, Burian – Matys (Chmelař), Dlesk, Janeček. 
 
Podrobnosti k zápasu na www.cfbu.cz nebo na www.florbalpardubice.eu. 
 
 
Příští utkání 
Sokol Pardubice vs. FBC BRZDY CZ Česká Lípa čtvrtek 25. 10. 2012 od 20.00 
Sportovní hala Dašická. 
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