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TZ: Sokol si poradil s Českou Lípou a dotáhl se na vedoucí Litvínov 
 
Florbalisté Sokola Pardubice popáté v této sezoně vyhráli. V sedmém kole první ligy porazili 
ve čtvrteční předehrávce Českou Lípu 8:3. Rozhodující náskok si pardubičtí hráči vypracovali 
už v první třetině, kterou vyhráli 4:0. „Věděli jsme přesně, co bude Česká Lípa hrát a byli 
jsme tak na ně dobře připraveni. V první třetině jsme navíc využili domácího zápasu a také 
toho, že jsme nemuseli na zápas dvě hodiny cestovat. Tak by to mělo ale vypadat i v dalších 
zápasech,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Sokol ve druhé třetině náskok rychle zvýšil, ale pak přestal hrát aktivně a soupeř dvěma 
brankami snížil. V poslední třetině už si soustředěnou obranou výhru pohlídal a naopak trestal 
chyby z rychlých protiútoků. „Druhá a třetí třetina byla spíše přetahovanou a příliš atraktivní 
florbal nenabídla. Jsem ale rád, že jsme vítězství vydřeli. Tyto tři body hráče opravdu dost 
boleli, ale to jsme od zápasu s Českou Lípou očekávali,“ dodává Janovský.  
 
Pardubice se v tabulce dotáhly na vedoucí Litvínov, ale ten má zápas k dobru. A právě 
s Litvínovem se Pardubice utkají příští sobotu opět v domácí hala Na Dašické. 
 
7. kolo první ligy mužů 
Sokol Pardubice vs FBC BRZDY CZ Česká Lípa 8:3 (4:0,1:2,3:1) 
Branky Sokol Pardubice: 1:06 Jaromír Lisa (Marek Ďopan), 4:33 Michal Janeček, 19:08 
Jaromír Lisa (Ivo Teichman), 19:34 Radek Formánek (Tomáš Dlesk), 21:05 Ivo Teichman 
(Jaromír Lisa), 44:28 Radek Formánek (Adam Šťastný), 57:24 Michal Janeček (Miroslav 
Daněk), 59:59 Filip Bahník  
 
Sestava Pardubice: Pipek – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk – Kareš, Bahník, Janeček - Lisa, 
Teichman, Burian (Junek) – Matys, Dlesk, Formánek. 
 
Podrobnosti k zápasu na www.cfbu.cz nebo na www.florbalpardubice.eu. 
 
 
Příští utkání 
Sokol Pardubice vs. SK Bivoj Litvínov sobota 3. 11. od 18.00 Sportovní hala Dašická. 
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