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TZ Domácí mizérie trvá dál. Sokol podlehl Ostravě 5:8 
 
Čtyři zápasy, nula bodů. Tak vypadá prozatimní bilance florbalistů Sokola v domácích zápasech. 
Smolnou sérii nedokázali Východočeši zlomit ani v 9. kole, kdy podlehli ostravskému FBC 5:8. 
 
Úvod sobotního duelu rozhodně nenaznačoval, že by hosté mohli pomýšlet na bodový zisk. Již 
ve třetí minutě vyfasoval pětiminutový trest po zákroku na Formánka ostravský Plíhal a domácí 
dostali skvělou příležitost ujmout se vedení. Tu také využili a během dlouhé početní výhody 
skórovali hned třikrát. V 10. minutě navíc na 4:0 zvýšil právě Formánek a družina trenéra 
Smetáka byla zralá na ručník. Brzký timeout a branka Hrabala sice vlila krev do ostravských žil, 
ovšem její cirkulaci opět zpomalil nekompromisní střelou domácí Ďopan.  
 
Kdo mohl tušit, že to bylo ze strany Sokola vše. V dalším průběhu zápasu totiž skórovali už jen 
hosté. Ostravu dostala definitivně zpět do zápasu ve 32. minutě přesilovka pět na tři, kterou 
dokázali využít Svačinka s Hrabalem. Ve třetí třetině pak svůj skvělý výkon korunoval ostravský 
střelec Filip Hrabal. Ten se na výsledku 5:8 podílel pěti brankami a jednou asistencí, čímž si 
vysloužil titul hráče zápasu. Sokol se již bohužel nedokázat z herní křeče vymanit a připsal si tak 
letošní čtvrtou domácí porážku. Svěřence trenérů Vichra a Koubka sráží především nepovedené 
třetí periody, ve kterých doma doposud inkasovali hrozivých 20 branek.  
 
Pardubické florbalisty nyní čekají dva soupeři z kategorie nejtěžších. V úterý 17. listopadu zajíždí 
do Náchoda, kde je od 17 hodin vyzve pražský Chodov. V pondělí 23. listopadu se pak na Dašické 
utkají v televizním utkání s ambiciózní Mladou Boleslaví. 
 
 

Sokol Pardubice – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 5:8 (5:1, 0:3, 0:4) 

Branky a asistence Pardubic: Zozulák (Teichman), Ďopan, Bahník (Zozulák), Formánek, Ďopan (Brychta) 

Sestava Pardubic: Levínský (Víšek) - Ďopan, Škeřík, Šťastný, Oubrecht, Lisa, Brychta, Kunt - Zozulák, 

Teichman, Dlesk, Janeček, Formánek, Chmelař, Junek, Bahník, Němeček, Krigovský 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 

 

 


