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TZ Prorádná třetí třetina opět rozhodla. Z Děkanky si Sokol body nepřivezl 
 
Už se to stalo takřka koloritem. Pardubičtí florbalisté dokáží se svými soupeři držet krok po 
většinu zápasu, ovšem v rozhodujících chvílích tahají za kratší konec. Stejný scénář se opakoval i 
v sobotním zápase proti pražské Bohemce, které Sokol podlehl 5:9. 
 
Východočeši se již tradičně mohli spolehnout na Jakuba Levínského v brance, který letos 
prokazuje spolehlivou a stabilní výkonnost. V sobotu ovšem kapituloval jako první, když ho v 5. 
minutě překonal Martin Šimek. Na úvodní branku střetnutí dokázal Sokol odpovědět zásluhou 
Teichmana, který v 15. minutě balónek za záda Ponomareva doslova protlačil.  
 
Druhá perioda byla na góly nejbohatší. Sokol se po brankách Teichmana, Škeříka a Pakosty 
dostal hned třikrát do vedení, soupeř však dokázal na každou branku záhy odpovědět. Fakt, že 
se hosté nedokázali dostat do většího trháku, zřejmě utkání rozhodl. V polovině utkání totiž 
skóre na stranu domácích překlopil opět Martin Šimek a od té doby již Bohemians vedení 
nepustili.  
 
Florbalisté z města perníku opět doplatili na střeleckou nemohoucnost v rozhodujících 
momentech zápasu, což určilo konečný stav utkání. I přes řadu velice slibných příležitostí 
dokázal za hosty ve třetí dvacetiminutovce skórovat pouze Lisa, zato domácí se prosadili hned 
čtyřikrát, ačkoliv dvakrát až v samotném závěru.   
 
Sokol čekají v nejbližších týdnech zápasy pravdy. Do konce kalendářního roku se totiž střetne s 
Litvínovem, Ostravou a Otrokovicemi, tedy celky, se kterými bojuje o ve spodních patrech 
tabulky. „Jsme si vědomi toho, že pokud z těchto utkání nevydolujeme 90 procent bodů, budeme 
se moci připravovat na play down," konstatuje trenér Milan Koubek.  
 
 
12.kolo Tipsport Superligy: FbŠ Bohemians Praha – Sokol Pardubice 9:5 (1:1, 4:3, 4:1) 
Branky a asistence Pardubic: Teichman (Zozulák), Teichman (Brychta), Škeřík (Teichman), 
Pakosta (Teichman), Lisa (Brychta) 
Sestava Pardubic: Levínský (Musil) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Brychta, Lisa, Kunt - Zozulák, 
Teichman, Pakosta, Petr, Bahník, Janeček, Junek, Němeček, Dlesk, Štarman 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 

 


