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Pardubice 06 / 10 / 2014 
 

TZ Ani potřetí to nevyšlo. Sokol na Spartě vyfasoval sedm branek 

 
 
 
 
 
Pardubice se v úvodu sezony dál trápí. Ani na třetí pokus se nepodařilo vyhrát, tentokráte šanci 
na tři body zmařila Sparta Praha. Sokol byl sice po většinu zápasu aktivnějším týmem, ale na 
výhru to přesto nestačilo. Sparta těžila ze svých šancí a zvítězila 7:3. 

Sokol PPAS Pardubice po dvou měsících zajel na palubovku arény Podvinný mlýn. Na 
Východočechy zde čekala domácí Sparta Praha. 

Utkání mělo ihned od svého začátku velmi svižné tempo. Oba celky si vytvořily v první 
desetiminutovce slušné množství šancí, ale ujala se až střela Jakuba Vrány, jenž zužitkoval přesný 
pas zpoza branky – 1:0. 

Do konce první třetiny hra pokračovala v nastoleném tempu. O něco aktivnější byli hostující 
hráči, kteří několikrát ohrozili sparťanskou branku, ale byli to domácí, kdo přidal další branku. 
Čtyřiačtyřicet vteřin před koncem první třetiny potvrdil pravidlo nedáš – dostaneš Michael 
Rodina, když překvapil Levínského – 2:0. 

Aktivita na pardubické straně z první periody se v té druhé poněkud vytratila a Sparta díky 
přesilovkám rozhodla zápas. Východočeši prvních devět minut drželi ztrátu dvou branek, ale pak 
to přišlo. 

V čase 29:01 se prosadil Kryštof Hartman, když si počíhal u levé tyče a za necelé dvě minuty svou 
druhou branku v zápase přidal Michael Rodina – 4:0. 

Ve třicáté šesté minutě se krátce po sobě nechali vyloučit Jakub Burian s Filipem Bahníkem, 
čehož Sparta naplno využila. Jan Marvánek využil dvojnásobnou přesilovku za čtyři vteřiny – 5:0. 
Do branky se tak poprvé v sezoně podíval Zdeněk Tvrdý. 

V poslední třetině tak neměly Pardubice co ztratit a vrhly všechny síly do útoku. Tři minuty a 
třináct vteřin po startu závěrečné části ze vzduchu dorážel Radek Formánek a snížil – 5:1. 

Tento gól hosty nakopl a o šest minut později přišel další. Radek Krajcigr za pomoci sparťanské 
obrany procedil míček na Filipa Krigovského, jenž nadvakrát překonal Beneše – 5:2. 

Pardubický tlak neutuchal, v další veliké šanci se objevil Ivo Teichman, ke kterému se odrazil 
míček po Brychtově pokusu, ale zcela volný pardubický útočník před brankou promáchl. Jako 
blesk z čistého nebe tak přišel šestý gól Sparty. 

Miroslav Šnajdr našel svou přihrávkou volného Jana Denemarka a střídající pardubický brankář 
poprvé kapituloval – 6:2. 

Pět minut před koncem zápasu Východočeši zkusili hru bez brankáře a přišlo snížení zpět na 
rozdíl tří branek. Burian našel rychlíka Radka Krajcigra a ten se nemýlil – 6:3. 
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Sparta ovšem neponechala nic náhodě a Roberova střela do 
prázdné branky v čase 56:05 uzavřela gólový účet zápasu – 
7:3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ohlasy po zápase 

 
Jaroslav Berka (Sparta Praha): Polevením v koncentraci, nedůrazem a individuálními chybami 
jsme umožnili soupeři se vrátit zpátky do utkání. Čeká nás teď deset dní usilovné práce. Jsme 
rádi za 3 body. 
 
Martin Czeczinkar (Pardubice): 2 třetiny jsme byli lepším mužstvem, ale dnes nám nepřálo štěstí 
v koncovce. Gratuluji soupeři k vítězství. 

 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


