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TZ Bitvu se Spartou rozhodovaly nájezdy. Sokol v nich opět padnul 

 
 

 
Skvělá divácká kulisa, drama až to poslední vteřiny. Florbalisté Sokola Pardubice prohrávali 
v polovině zápasu s pražskou Spartou už o tři branky, v závěru sahali po vítězství, nakonec ale 
získali pouhý jeden bod. Už druhý domácí zápas v řadě totiž prohráli po nájezdech.  
 
Florbalová AutoCont extraliga pokračovala o prodlouženém víkendu dvěma koly. Hráči Sokola 
Pardubice toužili vybojovat z duelů s pražskými týmy Bohemians a Spartou šest bodů. Po sobotní 
výhře s FBŠ Bohemians 8:5, ale v domácím prostředí s AC Sparta Praha Florbal prohráli 4:5 po 
samostatných nájezdech a do tabulky si tak nakonec připsali body pouhé čtyři. „Máme sice o dva 
body méně, než jsme chtěli mít, ale vzhledem k průběhu zápasu se Spartou jsme klidně mohli mít 
pouze tři. Rozhodně ale ztracené body budeme chtít nahnat ze zápasů se silnějšími soupeři,“ říká 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Sokolu se zápas se Spartou rozhodně nevydařil podle představ. V první třetině se sice domácí 
dostali do několika vyložených šancí, ale diváci se změny skóre nedočkali. Litovat neproměněných 
šancí mohli dvojnásob po naprosto tragickém vstupu do druhé třetiny. Laxnost v přístupu 
v kombinaci s nedůrazem při bránění předbrankového prostoru znamenaly po třiceti minutách 
hry stav 0:3! „To, co jsme předvedli na začátku druhé třetiny, se vůbec neslučuje s tím, jak 
musíme extraligu hrát. Na druhou stranu jsem ale hrdý na to, jak jsme se dokázali do zápasu 
vrátit,“ říká Janovský. Teprve tříbranková ztráta totiž nastartovala domácí k velice dobrému 
výkonu a dvě branky Ivo Teichmana je znovu vrátily do hry.   
 
Vyrovnaný duel plný náročných osobních soubojů pokračoval i ve třetí části. Sokol toužil po 
vyrovnání, jenže místo toho po další chybě obrany inkasoval ve 49. minutě na 2:4 a s akciemi 
Pardubic to vůbec nevypadalo dobře. Domácí se ovšem nevzdali, nejdříve kapitán Karel Brychta 
snížil a v 50. minutě další obránce Marek Ďopan vyrovnal na 4:4. Oby týmy si ještě do konce třetí 
části vypracovaly několik velkých šancí, ale body se nakonec dělily. V pětiminutovém prodloužení 
se Pardubice hnaly za bonusovým bodem, jejich hráči šli několikrát sami na brankáře, ale na 
vytoužený bod nedosáhly. V nájezdech pak umění a technické dovednosti stály na straně Sparty. 
„Zatím se nám bohužel nedaří vyhrávat vyrovnané zápasy. Z dosavadních devíti utkání jsme 
dvakrát prohráli v nájezdech a dvakrát padli v normální hrací době o jedinou branku. Pokud 
zvládneme ještě víc v takto vyrovnaných duelech přitlačit na náš výkon, přibydou i další 
body,“ dodává Janovský. 
 
Extraliga má teď po devíti odehraných kolech reprezentační přestávku. Pardubice se sice udržely 
v horní polovině tabulky, na šestém místě mají čtrnáct bodů, ale v klidu rozhodně být nemohou. 
Takto vyrovnaná extraligová soutěž totiž tady ještě nebyla. Vždyť vedoucí Tatran a desáté 
Vítkovice dělí pouhých deset bodů a týmy od čtvrtého do desátého místa se vměstnaly do  



TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol Pardubice 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 
 
 

pouhých bodů čtyř. Desáté Vítkovice navíc mají ještě dva odložené duely k dobru. A právě na 
půdě mistrovských Vítkovic se Sokol představí po reprezentační přestávce – v neděli 10. 11.   
 
 
Statistiky 9. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. AC Sparta Praha Florbal 4:5pn (0:0, 2:3, 2:1 - 0:0) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
--- 
2. třetina 
32:34 Ivo Teichman (Karel Brychta) 
35:02 Ivo Teichman (Jakub Burian) 
3. třetina 
51:22 Karel Brychta (Ivo Teichman) 
54:24 Marek Ďopan (Jakub Burian) 
 
AC Sparta Praha Florbal 
1. třetina 
--- 
2. třetina 
20:14 Jan Marvánek 
24:22 Michal Vrtiška (Luka Časar) 
30:55 Jaroslav Jaroš (David Čermák) 
3. třetina 
48:15 Michal Strachota (Michael Rodina) 
 
rozhodující nájezd Ondřej Kašpárek 
 
Vyloučení: 2:0 (0:1) 
Střely: 36:39 
Počet diváků: 350 
Rozhodčí: Ondřej Jüngling a Michal Ďopan 
 
Sestava Pardubice: Levínský –Raiter, Ďopan, Brychta, Jirák – Zozulák, Teichman, Burian – Lisa, 
Krajciger, Vaculík – Chmelař, Bahník, Janeček. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
10. 11. 17:00 1. SC WOOW Vítkovice vs. Sokol Pardubice (SC Dubina Ostrava) 


