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TZ Nabitý víkend florbalistů přinesl výhru v historických tílkách i prohru s favoritem 
 
Florbalová Tipsport Superliga měla na programu víkendové dvoukolo. V pátečním domácím 
utkání porazil pardubický Sokol v historických dresech Královské Vinohrady 7:1. V neděli pak 
Východočeši nestačili na vedoucí celek soutěže z Mladé Boleslavi, kterému na jeho hřišti 
podlehli 2:6. 
 
 
Návrat do minulosti se povedl. Pardubický A tým porazil v tílkách Vinohrady 7:1 
 
Druhé letošní sokolské derby přineslo opět výhru Pardubic. Proti Královským Vinohradům ovládli 
domácí florbalisté všechny třetiny a dokráčeli k vítězství 7:1. Kromě tří bodů sklidili Východočeši 
také uznání za umělecký dojem z historických dresů.  
 
Na první branku nemuseli diváci na Dašické dlouho čekat. Už na začátku 4. minuty vystihl 
rozehrávku hostů Filip Bahník a po samostatné akci otevřel skóre utkání. Dvoubrankové vedení 
přinesla domácím střela Marka Ďopana z vlastní poloviny hřiště, které za záda Mrkose pomohla 
teč jednoho z hostujících obránců. V 16. minutě se poprvé prosadily také Vinohrady, když se 
trefil Michal Kareš. To ovšem bylo z jejich strany vše a dál skórovali už jen domácí.  
 
Ve druhé třetině vsítil pardubický Sokol další dvě branky a obě znamenaly pro jejich střelce první 
trefy v mužské Superlize. Nejprve využil ve 30. minutě přečíslení dvou na jednoho Patrik Petr, na 
kterého ve 37. minutě navázal dalekonosnou střelou Dominik Bartoš. Oběma na jejich 
premiérové zásahy nahrával Jaromír Lisa.  
 
Třetí část přinesla definitivní rozhodnutí zápasu ve prospěch Pardubic. Konečnou podobu skóre 
určily dvě branky Ivo Teichmana a jedna Jaromíra Lisy. Perníkáři tak svého soupeře porazili i 
podruhé v sezóně a připsali si již třetí domácí výhru v řadě. K výhře jim pomohl možná také 
netradiční zápasový úbor. Místo dresů totiž navlékli historická sokolská tílka a šortky, které 
vyvolaly na tvářích fanoušků upřímné úsměvy. 
 
 
Sokol se 50 minut držel na dostřel. Mladá Boleslav rozhodla až v závěru 
 
V prvním letošním utkání proti jednomu z největších favoritů na mistrovský titul jsme až do 
samotného konce pomýšleli na body. Nejinak tomu bylo ve druhém vzájemném střetnutí, které 
Mladá Boleslav rozhodla až v poslední desetiminutovce a na domácí půdě vyhrála 6:2. 
 
Na začátku nedělního utkání to vypadalo na jasnou záležitost. Domácí vedli již ve 4. minutě 2:0, 
když se z prvních dvou střel na branku prosadili Pluhař s Kološem. Poté se ovšem Sokol vzchopil 
a začal hrozit z rychlých protiútoků. Při jednom z nich musel sáhnout k nedovolenému zákroku 
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Natov a ve prospěch hostů bylo nařízeno trestné střílení. K němu se postavil Martin Zozulák a s 
přehledem překonal Rytycha v mladoboleslavské brance. 
 
Obraz hry se po celý zápas takřka neměnil. Domácí sice měli územní převahu, ovšem příliš 
brankových příležitostí si nevytvořili. Pardubičtí florbalisté naopak stále spoléhali na brejky, ze 
kterých domácí obraně vydatně zatápěli. Ve 23. minutě přišlo zasloužené vyrovnání, když se po 
Dleskově křižné přihrávce prosadil podruhé v zápase Zozulák. Nerozhodný stav však vydržel 
pouze šest minut, poté vrátil vedení na stranu Boleslavi střelou tahem Jan Natov.  
 
Stav 3:2 svítil na ukazateli skóre až do 51. minuty, kdy musel Karel Brychta odpálit balónek z 
vlastního brankoviště jen za pomoci vysoké hole. Nabídnuté trestné střílení pak rutinérsky 
proměnil Jiří Curney. Ten samý hráč v 57. minutě definitivně zápas rozhodl, když ve vlastním 
oslabení unikl hostující obraně a svým druhým gólem v zápase zvýšil na 5:2. Sokol v závěru 
zkoušel hru v šesti hráčích, ale v poslední minutě určil konečnou podobu skóre Petr Kološ, který 
trefil prázdnou branku. 
 
Víkendové dvoukolo tak vyšlo pardubickému Sokolu pouze z poloviny. Po páteční výhře nad 
Královskými Vinohrady přišla prohra s vedoucím celkem Tipsport Superligy. Další zápas čeká 
Východočechy v neděli 17. ledna, kdy přivítají na domácí palubovce pražský Chodov. 
  
 
16. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) 
Branky a asistence Pardubic: Bahník, Ďopan, Petr (Lisa), Bartoš (Lisa), Teichman (Zozulák), Lisa 
(Bartoš), Teichman 
Sestava Pardubic: Levínský (Musil) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Šťastný, Brychta, Bartoš - Zozulák, 
Teichman, Pakosta, Bahník, Janeček, Chmelař, Petr, Lisa, Dlesk, Junek, Krigovský, Němeček 
 
17. kolo Tipsport Superligy: Technology Florbal Mladá Boleslav – Sokol Pardubice 6:2 (2:1, 1:1, 
3:0) 
Branky a asistence Pardubic: Zozulák, Zozulák (Dlesk) 
Sestava Pardubic: Tvrdý (Levínský) - Ďopan, Oubrecht, Brychta, Šťastný - Teichman, Zozulák, 
Dlesk, Janeček, Bahník, Krigovský, Lisa, Junek, Němeček 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


