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TZ Konec základní části jak má být! Přestřelku v Brně však nakonec ovládli domácí 
 
V posledním kole základní části hráčům pardubického Sokola již prakticky o nic nešlo. I proto se 
chtěli dostat před blížícím se play down do psychické pohody. To se jim povedlo pouze v 
ofenzivě. Konečný výsledek 10:13 hovoří za vše. 
 
Pokud by existoval Fanklub defenzivního florbalu, z nedělního utkání mezi Pardubicemi a Brnem 
by jeho členy jistě bolely oči. Skóre utkání otevřel už ve 3. minutě domácí Kladivo. Na něj 
navázali ještě čtyři jeho spoluhráči a za stavu 5:0 byli hosté zralí na ručník. Sokol se poprvé 
prosadil až v 19. minutě po chybě v domácí rozehrávce a přesně umístěné střele Zozuláka.  
 
Ani v první polovině druhé části to nevypadalo na zvrat v utkání, v 29. minutě zvyšoval brněnský 
Koutný již na 8:2. Pak se ovšem stále více začala prosazovat rovněž pardubická ofenzivní síla a 
třemi brankami se Sokol opět dostal do zápasu. Druhá pauza tak nepřišla hostujícímu celku 
úplně vhod, protože prostřední pasáž hry vyhrál 4:3. 
 
Pokud někde Brno rozhodlo zápas, tak to byly jednoznačně vstupy do třetin. Také do té třetí 
vstoupili lépe domácí a po brankách Žižky a Juhaňáka odskočili do pětibrankového vedení. Od té 
doby se Městská sportovní hala Vodova proměnila ve střelnici a dějiště noční můry brankářů. 
Diváci v poslední dvacetiminutovce viděli celkem deset gólů, které se rovnoměrně rozdělily do 
obou branek. Za Sokol se hattrickem blýskl Martin Zozulák, dvěma brankami se pak uvedl 
probuzený střelec Petr Němeček. Ani jejich trefy však na bodový zisk nestačily a Sokol si tak po 
divácky atraktivním průběhu hry odvezl porážku 10:13.  
 
Základní část Tipsport Superligy dokončili pardubičtí florbalisté na desátém místě a stejně jako 
loni se v play down utkají s Královskými Vinohrady. Série odstartuje již následující víkend na 
Dašické. V sobotu i v neděli začínají zápasy ve 14 hodin.  
 

 
22. kolo Tipsport Superligy: itelligence Bulldogs Brno – Sokol Pardubice 13:10 (5:1, 3:4, 5:5) 
 
Branky a asistence Pardubic: Zozulák (Burian), Chmelař (Janeček), Němeček (Formánek), Junek 
(Lisa), Zozulák (Burian), Teichman (Zozulák), Němeček (Formánek), Zozulák (Burian), Krigovský 
(Janeček), Teichman (Zozulák) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (od 31. Tvrdý) - Ďopan, Dlesk, Oubrecht, Krigovský, Brychta, Lisa - 
Zozulák, Teichman, Burian, Chmelař, Bahník, Janeček, Formánek, Junek, Němeček 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


