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TZ Domácí prostředí přineslo první body. Sokol si na Dašické poradil s Ostravou 

Pardubičtí florbalisté se představili poprvé v letošním ročníku na Dašické a hned z domácího 

prostředí vytěžili tři body. Po výhře 6:4 nad ostravským FBC si připsali první body do tabulky 

Tipsport Superligy.  

Páté kolo Tipsport Superligy nabídlo velmi opatrný úvod a čekání na soupeřovu chybu. Její 

první potrestání přišlo ve 12. minutě z hole ostravského Hrabala. Šance na vyrovnání přišla o 

dvě minuty později, kdy zahrál hostující Heczko vysokou holí. Nařízené trestné střílení 

neproměnil Martin Zozulák, ovšem z následující přesilové hry se prosadil Jakub Burian a 

potvrdil výtečnou bilanci pardubických přesilovek.  

Na začátku druhé části odskočili Východočeši do dvoubrankového vedení. Nejprve po 

pohledné kombinace zakončoval Ivo Teichman, třetí zásah přidal z rychlého protiútoku Michal 

Janeček. Poté však přišlo lehké uspokojení pardubických florbalistů a do 32. minuty bylo opět 

srovnáno po brankách Smetáka a Hrabala. Poslední slovo v prostředním dějství měl Ivo 

Teichman, který poslal Sokol do vedení 4:3. 

O konečném výsledku rozhodl úvod třetí třetiny, kdy si Sokol vypracoval rozhodující náskok a 

opět se o to postaraly dva slepené góly. Ivo Teichman završil ve 45. minutě hattrick a o minutu 

později přidal šestý pardubický zásah Petr Němeček. Ostravané dokázali pouze korigovat 

zásluhou Malajky, ale závěr zápasu si domácí celek pohlídal a dokráčel k prvnímu bodovému 

zisku letošní sezóny. 

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: "Dnes to bylo z obou dvou stran nervózní 

utkání, ale jsem rád, že nás diváci a zkušenost hráčů dovedla ke třem bodům. Vítězství jsme už 

potřebovali a věřím, že naše výkony nadále porostou." 

Komentář trenéra hostů Martina Smetáka: "Utkání jsme si prohráli v první třetině, kdy jsme 

neproměnili několik tutových šancí. Potom už to bylo o zkušenostech a hlavně o individuálních 

chybách. Rozhodlo i to, že naší někteří hráči do toho nedali všechno, co se týče obětavosti. 

Blahopřeji soupeři." 

 

 



 

 

5. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 6:4 (1:1, 3:2, 

2:1) 

Branky a asistence Pardubic: 15:04 Jakub Burian (Ivo Teichman), 23:15 Ivo Teichman 

(Martin Zozulák), 26:56 Michal Janeček (Lukáš Gregor), 35:10 Ivo Teichman (Martin 

Zozulák), 44:15 Ivo Teichman (Martin Zozulák), 45:31 Petr Němeček (Tomáš Dlesk) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Víšek Jakub - Oubrecht Václav, Janeček Michal, Brychta 

Jan, Zozulák Martin, Junek Martin, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Škeřík Daniel, Gregor Lukáš, 

Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Savický Jan, Burian Jakub, Chmelař Dominik, Ďopan 

Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


