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 TZ První zápas po pauze Sokolu nevyšel. Tři body si z Dašické odvezla Sparta 
 
Do závěrečné části letošního ročníku nevstoupili pardubičtí florbalisté vůbec dobře. Na domácí 
utkání se Spartou, respektive na jeho třetí část, budou chtít Východočeši co nejrychleji 
zapomenout, protože z něj odešli s devítigólovým přídělem.  
 
Pokud by se hrál florbal pouze na dvě části, měl by Sokol na svém kontě jednoznačně mnohem 
více bodů. Tak tomu ovšem není a hráči Pardubic ztratili v poslední třetině už několik utkání, 
nejinak tomu bylo v zápase se Spartou. Do zápasu vstoupili lépe domácí a v 9. minutě šli po 
dorážce Filipa Bahníka do vedení. Na úvodní trefu zápasu však Sparta zareagovala znamenitě a 
během pěti minut, ve kterých nastřílela tři branky, se dostala do dvoubrankového vedení. 
Poslední slovo první dvacetiminutovky měli opět domácí, když 14 sekund před první sirénou 
zakončil skvělou kombinaci Ivo Teichman.  
 
Druhá perioda přinesla především boj a pouze jednu branku. O tu se postaral opět Teichman, 
který za záda Beneše doklepl odražený balónek. Poté fanoušci na Dašické viděli hned čtyři 
vyloučení, ale žádná z početních výhod změnu skóre nepřinesla.  
 
O osudu celého zápasu tak znovu rozhodla poslední část. Tu suverénně ovládla pražská Sparta, 
která dokázala nastřílet hned šest branek. Naopak domácí celek žádnou ze svých příležitostí 
nezužitkoval, což ho stálo lepší výsledek. Velkou zásluhu na konečném výsledku má hostující 
brankář Martin Beneš, který zneškodnil většinu střel Sokola a k tomu si připsal ještě dvě 
asistence.  
 
Pro pardubické florbalisty se jednalo o poslední zápas základní části na Dašické. Příští domácí 
utkání totiž Sokol vyváží do Hradce Králové, kde se v neděli 21. února střetne od 17 hodin s 
Vítkovicemi. 
 
 
 20. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – ACEMA Sparta Praha 3:9 (2:3, 1:0, 0:6) 
 
Branky a asistence Pardubic: Bahník (Janeček), Teichman (Zozulák), Teichman (Ďopan)  
 
Sestava Pardubic: Levínský (od 46. minuty Musil) - Ďopan, Škeřík, Šťastný, Oubrecht, Lisa, 
Brychta, Kunt - Zozulák, Teichman, Dlesk, Bahník, Chmelař, Janeček, Junek, Němeček, Formánek, 
Burian, Krigovský 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


