
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

čtvrtek, 26. října 2017 
 
 

TZ Nálet na Děkanku. Sokol bude proti Bohemians hájit čtvrtou příčku 

Sokol si proti Spartě připsal o víkendu po delší sérii porážek důležitou výhru, zato jeho příští 

soupeř je v úplně opačné pozici. Po šňůře vítězství pražští Bohemians v posledním kole 

padli, a tak si budou chtít proti Východočechům spravit chuť. Oba týmy se střetnou v neděli 

na Děkance. 

Oba celky mají na svých kontech po devíti kolech šestnáct bodů, shodný je i jejich brankový 

rozdíl a nachází se na čtvrtém, respektive pátém místě Tipsport Superligy. Především v 

případě Pardubic je jejich dosavadní čtvrtá příčka celkem překvapivá. „Na začátku nám 

pomohl los, chytli jsme se a takový začátek sezóny jsem v Pardubicích ještě nezažil. A to i 

přesto, že se takřka kompletně změnilo složení první formace, kde jsem zůstal jen já a Marek 

Ďopan. Ale postupně se sehráváme, kluci hrají dobře a já věřím, že začneme dávat ještě více 

branek. Šancí si vytváříme dostatek, ale koncovka není ideální, což u mě platí bohužel 

dvojnásob,“ myslí si útočník Ivo Teichman.  

Sokol má za sebou vítěznou bitvu proti pražské Spartě, kterou na domácím hřišti přetlačil v 

prodloužení poměrem 4:3. „Se Spartou i ostatními soupeři jsme v posledních letech hráli vždy 

vyrovnaná a dramatická utkání, která se nám ale nedařilo dovést do vítězného konce. V tom 

vidím letos velký rozdíl a nedělní výhra je podle mě hodně důležitá. Po delší době jsme zase 

potřebovali zažít pocit vítězství a snad opět najedeme na úspěšnou vlnu,“ říká Teichman.  

Stejně jako se Spartou má Sokol i se svým dalším pražským soupeřem bohatou historii 

vzájemných duelů. Bohemians se letos spoléhají především na dvojici David Šimek - Jakub 

Šárka, která už posbírala dohromady 41 bodů. „Čekám další vyrovnaný zápas a velký boj. 

Bohemka hraje útočný florbal, proto čekám hodně šancí, ve kterých bychom mohli v našem 

útoku prolomit to střelecké štěstí. Zápasy na Bohemce mají grády a jsou občas trochu 

vyhrocenější, takže uvidíme, jak bude zápas vypadat tentokrát, ale pevně věřím v lepší konec 

pro nás,“ dodává Teichman.  

 

10. kolo Tipsport Superligy: FbŠ Bohemians Praha – Sokol Pardubice (29.10., 17:00, SH 

Děkanka) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


