Florbalový klub
Sokol Pardubice

V Pardubicích dne 13. ledna 2013
TZ: Pardubice slaví desátou výhru v řadě. Zajistila jim účast v play off
Florbalisté Sokola Pardubice porazili v 16. kole první ligy FBC Kladno 7:4. Na čele tabulky
tak mají už desetibodový náskok a jako první tým soutěže si šest kol před koncem
definitivně zajistili postup do play off.
Skvělá první třetina rozhodla o dalším vítězství florbalistů Sokola Pardubice. Pardubice a
Kladno předváděly v úvodu utkání fyzicky náročný a rychlý florbal. Víc ovšem svědčil
domácímu týmu, který dokázal soupeři nasázet pět branek oproti jedinému kladenskému. Ve
zbývajících dvou třetinách už tempo zápasu značně polevilo a Kladno dokázalo snížit až na
rozdíl dvou branek. Sokol si ale vítězství pohlídal a vítězství si pojistil gólem do prázdné
branky. „Myslím si, že se první třetina musela fanouškům líbit. Od druhé části jsme už trochu
míchali se sestavou, příležitost dostali i hráči z lavičky, přesto jsme zaslouženě zvítězili. Škoda
že jsme nevyužili řady šancí, které jsme nevyužili při rychlých protiútocích, mohli jsme zápas
dohrát ve větším klidu,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský.
V zápasech s Kladnem to tradiční jiskří a nouze není o tvrdé zákroky. Nedělní zápas nebyl
výjimkou. „Byli jsme na to připraveni a jsem rád, že jsme to dokázali emočně ustát. Ostatně i
to bylo vhodnou prověrkou před play off, protože podobně tvrdě se bude hrát i v pro nás
nejdůležitější části sezony,“ říká trenér Sokola.
Pardubice se už jako první tým soutěže mohou v klidu připravovat na play off. Na svém kontě
mají po šestnácti odehraných zápasech 41 bodů za čtrnáct vítězství, z toho jednoho
v prodloužení. Druhé Znojmo, třetí Pelhřimov a čtvrtý Litvínov mají o rovných deset bodů
méně. Důležitější ovšem je, že náskok na devátý Havlíčkův Brod je už dvacetibodový a Sokol
už tak ani teoreticky nemůže o play off přijít. „Splnili jsme svůj první cíl sezony, ale ten hlavní
visí mnohem výš. Věřím, že teď už všichni děláme sto procent pro to, abychom se do
extraligy vrátili. Leden je pro hráče z pohledu náročnosti tréninků opravdu těžkým obdobím
a náš bodový náskok nám dává dostatek prostoru se na play off připravit,“ dodává Janovský.
Sokol navíc teď čekají tři utkání v řadě na půdě soupeřů. A nebudou to zrovna snadné
překážky. Nejdříve zavítají na palubovku Vinohrad, které je jejich posledním přemožitelem a
pak se během dvou dnů utkají s pátou Českou Lípou a čtvrtým Litvínovem.
Statistiky 16. kola 1. ligy mužů
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 7:4 (5:1,1:1,1:2)
Branky Sokol Pardubice:
Zřizovatel: Sokol Pardubice I. Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
Email: sokol.pardubice@centrum.cz Web: www.florbalpardubice.eu
Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800
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Florbalový klub
Sokol Pardubice
1. třetina
6:34 Tomáš Dlesk (Radek Formánek)
6:47 Filip Bahník (Michal Janeček)
10:21 Tomáš Matys (Michal Janeček)
13:12 Adam Šťastný (Miroslav Daněk)
17:30 Filip Bahník (Adam Šťastný)
2. třetina
2:11 Tomáš Matys (Filip Bahník)
3. třetina
19:54 Martin Junek
Vyloučení: 3:5 (0:0)
Sestava Pardubice: Vítek – Ďopan, Brychta, Šťastný, Daněk (od 59. Kaška) – Matys, Bahník,
Janeček - Lisa, Teichman, Volkov – Chmelař (od 59. Krigovský), Dlesk (od 21. Junek),
Formánek.
Termíny dalších zápasů 1. ligy mužů:
20.1. 17. kolo 17:00 TJ Sokol Královské Vinohrady vs. Sokol Pardubice (TJ Sokol Vinohrady)
První vzájemný zápas
Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady 6:7
Více informací na stránkách www.florbalpardubice.eu a www.cfbu.cz
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