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TZ Sokol má druhou venkovní výhru. Zvládl důležitý duel se Spartou a šance 

na play off stále žije 

 

Jistý Jakub Levínský v brance, koncentrovaný výkon po celých šedesát minut a 

stoprocentní přesilovky. To byly základní kameny nedělní výhry Východočechů na půdě 

pražské Sparty. Sokol zvládl koncovku napínavého duelu lépe a přivezl z Prahy vítězství 4:3. 

Oba celky dělil před nedělním utkáním pouhý bod, a tak šlo o velmi důležitý duel pro další 

vývoj sezóny. Podle toho také vypadal herní obraz a od začátku utkání se oba týmy 

prezentovaly velmi koncentrovaným výkonem. Jedinou branku v první třetině vstřelil 

bývalý hráč Sparty Petr Němeček, který poslal Sokol do vedení pohotovou dorážkou z 

brankoviště.  

Do prostřední části vstoupila mnohem aktivněji Sparta, za což byla po právu odměněna. Ve 

26. minutě nejprve srovnal Bína a o minutu a půl později poslal domácí do vedení Ujhelyi. 

Domácí přebrali otěže zápasu a jen díky několika zákrokům Jakuba Levínského a nepřesné 

koncovce se nedostali do výraznějšího vedení. V polovině zápasu přišla první přesilovka 

Pardubic, kterou zužitkoval přesnou střelou Ivo Teichman a do závěrečné třetiny se tak šlo 

za vyrovnaného stavu. 

Vstup do poslední části vyšel opět lépe domácím, kteří se ve 44. minutě dostali do 

jednobrankového vedení. Únik dvou hráčů na gólmana úspěšně zakončil Krejča. Spartě se 

poté znovu nepodařilo utéct o víc než jednu branku, což se nakonec ukázalo jako klíčové. V 

50. minutě dostal Sokol druhou šanci v přesilovce a i tu dokázal proměnit. Střelu Marka 

Ďopana doklepl z bezprostřední blízkosti do branky Lukáš Gregor. Když už to vypadalo, že i 

druhý vzájemný duel Sparty a Sokola dospěje do prodloužení, vzal si v 58. minutě u vlastní 

branky balónek Martin Zozulák, proběhl s ním celé hřiště a zakončil přesně k tyči. Sparta se 

ani přes závěrečný tlak nedostala ke skórování, a tak si Sokol odvezl z Prahy velmi důležité 

tři body.  

Pardubičtí florbalisté se tak posunuli na devátou příčku Tipsport Superligy a na osmé místo 

nyní ztrácejí čtyři body. Další utkání čeká Sokol v neděli 22. ledna, kdy přivítá na domácí 

palubovce celek Bulldogs Brno.   

 



 

 

Komentář trenéra domácích Jaroslava Berky: „Soupeř dnes extrémně produktivní hrou 

doslova vydoloval tři body. Myslím si,že šlo o remízové utkání.“ 

Komentář trenéra hostů Milana Koubka: „Dneska důležité utkání pro obě strany, na hře se 

důležitost trochu projevila, ale jsem rád, že jsme to psychicky zvládli. Kluci do puntíku plnili 

taktické pokyny. Pro nás důležité tři body, které znamenají, že opět můžeme bojovat o play 

off. Dnes si kluci dokázali, že tímto týmovým výkonem můžeme porážet i ostatní soupeře.“ 

 

16. kolo Tipsport Superligy: ACEMA Sparta Praha – Sokol Pardubice 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) 

Branky a asistence Pardubic: 10:48 Petr Němeček (Jan Kourek), 30:15 Ivo Teichman (Martin 

Zozulák), 51:27 Lukáš Gregor (Marek Ďopan), 57:07 Martin Zozulák (Jakub Levínský) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Víšek Jakub - Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Petr Patrik, 

Janeček Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman Ivo, 

Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Savický Jan, Lehký Marcel, 

Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


