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TZ Florbalisté zakončili kalendářní rok výhrou. Otrokovice porazili na nájezdy 
 
Před zraky dětí z Dětského domova Pardubice, pro které uspořádal pardubický klub vánoční 
sbírku, se odehrál poslední superligový zápas letošního roku. Úspěšněji z něj vyšel domácí Sokol, 
který si poradil s Otrokovicemi 3:2 po samostatných nájezdech. 
 
První třetina předznamenala obraz celého utkání. Diváci sledovali opatrný florbal, plný osobních 
soubojů a skvělé výkony brankářů na obou stranách. Na konci 7. minuty otevřel skóre 
přesilovkou trefou hostující Tomáš Sovják. Domácí dokázali srovnat o necelé tři minuty později, 
kdy proměnil nacvičenou standardní situaci Tomáš Dlesk.  
 
Poté následovala na branky skoupá pasáž zápasu, ve které vynikaly především spolehlivé 
zákroky strážců obou branek. Jakub Levínský i Radovan Michajlovič drželi své týmy ve hře a 
nedovolovali změnu skóre. Střeleckou smůlu protrhl až na konci 41. minuty Ivo Teichman, který 
využil Zozulákův křižný pas. Dlouho to vypadalo, že všechny body zůstanou na Dašické, ovšem 
hosté sehráli závěrečnou hru v šesti hráčích ukázkově a po brance Jaroslava Vaňka dotáhli zápas 
do prodloužení. 
 
Pětiminutové nastavení o vítězi nerozhodlo, a tak se letos poprvé musel zápas Sokola 
rozhodovat až v nájezdech. Vítězný gól nakonec vstřelil v šesté sérii Marek Ďopan. Pardubičtí 
florbalisté si tak připsali druhou domácí výhru v řadě a vrátili se na desátou příčku Tipsport 
Superligy. Na vytoužené play off nyní Sokol ztrácí šest bodů a tuto ztrátu se pokusí opět o něco 
smazat po Novém roce, konkrétně 8. ledna, kdy vyzve na Dašické Královské Vinohrady. 
 
  
15. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Hu-Fa Panthers Otrokovice 3:2pn (1:1, 0:0, 1:1) 
 
Branky a asistence Pardubic: Dlesk (Zozulák), Teichman (Zozulák), rozhodující sam. nájezd 
Ďopan 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Oubrecht, Lisa, Brychta, Kunt, Šťastný - Teichman, 
Zozulák, Dlesk, Janeček, Formánek, Chmelař, Junek, Bahník, Němeček, Krigovský 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


