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TZ Proradná třetí třetina opět rozhodla. Sokol padl s Chodovem 6:10 
 
Stejně jako před týdnem v Mladé Boleslavi, i tentokrát držel domácí celek s favoritem krok. 
Rozhodnutí přišlo opět až ve třetí části, kterou Sokol prohrál o čtyři branky. Pražané si z Dašické 
odvezli po divokém průběhu výhru 10:6.  
 
Východočeši vyrukovali na druhý celek Tipsport Superligy se stejnou taktikou jako na jejího lídra 
minulý týden a kvalitní defenzíva a smrtící brejky dlouho slavily úspěch. Do vedení šli sice hosté, 
když se v 5. minutě prosadil se štěstím Strachota, to bylo ovšem z jejich strany na dlouhou dobu 
vše. Ještě do konce první periody totiž dokázal domácí celek skóre otočit. Nejprve se ve 12. 
minutě po ukázkově provedeném přečíslení prosadil Tomáš Dlesk a skóre na stranu domácích 
překlopil v 18. minutě z předbrankového prostoru Filip Bahník.  
 
Druhá část nabídla především dobývání branky Zdeňka Tvrdého. Chodov měl častěji míček ve 
svém držení, ale k vážnějšímu ohrožení se nedostával. Sokol měl několik slibných šancí na 
navýšení vedení, ovšem všechny jeho pokusy ztroskotaly na nepřesné koncovce, což domácí 
stálo zápas. Na konci 39. minuty totiž protrhl střeleckou smůlu hostů Martin Pražan a do třetí 
části tak vstupovaly oba celky smírně. 
 
Na rozmezí od 45. do 56. minuty by svěřenci trenérů Vichra a Koubka zřejmě nejraději 
zapomněli. Soupeř v ní totiž prokázal své kvality a nastřílel hned šest branek. Když už to začalo 
vypadat na pořádný debakl, ožili rovněž domácí a během dvou minut se po čtyřech rychlých 
brankách dokázali dostat zpět do zápasu. Ovšem když mělo dojít k závěrečnému pardubickému 
tlaku, přišly dva zkraty v defenzivě a soupeř dvěma brankami definitivně odskočil na konečných 
6:10. Hattrickem se na výhře Pražanů podílel Miloš Tyl. 
 
Ani závěrečná divoká přestřelka tak domácím body nepřinesla a ti tak na Dašické poprvé od 
listopadu padli. Tento výsledek Sokol poslal s největší pravděpodobností do bojů o záchranu. 
Čtyři kola před koncem totiž ztrácí na osmou příčku osm bodů, přičemž osmá Sparta má ještě o 
zápas méně. Další zápas čeká pardubické florbalisty v neděli 24. ledna, kdy se utkají v 
Jindřichově Hradci se střešovickým Tatranem.  
  
 
18. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice - FAT PIPE FLORBAL CHODOV 6:10 (2:1, 0:1, 4:8) 
 
Branky a asistence Pardubic: Dlesk (Petr), Bahník (Junek), Teichman (Zozulák), Petr (Dlesk), 
Škeřík (Teichman), Teichman 
 
Sestava Pardubic: Tvrdý (Levínský) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Šťastný, Brychta, Bartoš, Kunt - 
Zozulák, Teichman, Pakosta, Němeček, Junek, Bahník, Petr, Dlesk, Krigovský, Formánek, Janeček 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


