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TZ Pardubičtí florbalisté obrali úřadujícího mistra. S Tatranem vyválčili bod 
 
První letošní vzájemné utkání se odehrálo v pardubické Tipsport areně a také druhý zápas 
Sokola s Tatranem byl výjimečnou událostí. Pražský celek totiž vyvezl Superligu do Jindřichova 
Hradce. Na neutrálním hřišti odehráli hráči Pardubic skvělou úvodní třetinu. Dvě branky Michala 
Janečka a trefy Ivo Teichmana a Martina Zozuláka přinesly hostům pohodlné vedení 4:1. 
 
Zaskočený favorit ze Střešovic sáhl po přestávce k výměně v brankovišti a Michala Rebra 
nahradil veterán Tomáš Kafka. Možná i tahle změna Tatranu pomohla ke zvýšené aktivitě, která 
přinesla snížení na 3:4. Za tohoto stavu měli Pražané přesilovou hru, ale místo toho, aby skóre 
vyrovnali, přišel trest Tomáše Dleska a Sokol odskočil na dvě branky. Další početní výhoda však 
už branku domácích přinesla, když se prosadil úmístěnou střelou Marek Deutsch.  
 
Třetí část přinesla velký nápor Střešovic a velkou prověrku pardubické defenzivy. Ta většinu času 
skvěle odolávala a když se na začátku 58. minutě prosadil z trestného střílení opět Zozulák, 
vypadalo to, že Sokol favorita obere o všechny body. Střešovický celek ale opět potvrdil svoji 
pověst a po gólech Svobody a Němečka v závěrečné hře v šesti hráčích dotáhl zápas do 
prodloužení. Pětiminutové nastavení bylo plné šancí a když už to vypadalo, že se diváci dočkají 
nájezdů, přišla rozhodující branka z hole Mikuláše Komárka.  
 
Přes 420 florbalových nadšenců si na jihu Čech užilo skvělý superligový florbal z obou stran. Po 
loňské venkovní výhře obral Sokol Tatran také letos a připsal si cenný bod. Nyní čeká superligový 
peloton dvoutýdenní reprezentační přestávka, další kolo je na programu až 14. února, kdy se 
pardubičtí florbalisté postaví na domácí palubovce pražské Spartě. 
 
19. kolo Tipsport Superligy: Tatran Omlux Střešovice – Sokol Pardubice 7:6pp (1:4, 3:1, 2:1, 1:0) 
Branky a asistence Pardubic: Teichman (Zozulák), Janeček (Chmelař), Zozulák (Ďopan), Janeček 
(Šťastný), Dlesk (Junek), Zozulák 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


