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TZ Sokol důležitý zápas zvládl. Derby s Vinohrady vyhrál 7:4 
 
Pardubičtí florbalisté si v 8. kole Tipsport Superligy připsali první tříbodovou výhru sezóny. Po výhře v 
prodloužení proti Litvínovu si tentokrát plný bodový zisk zasloužili výhrou 7:4 proti Královským 
Vinohradům.  
 
Oba týmy se velmi dobře znají z předchozích vzájemných soubojů, vždyť se spolu utkaly mimo jiné v 
semifinálové sérii 1. ligy v sezóně 2012/2013 a v loňské sezóně se potkaly také v play down. V obou 
případech byli úspěšnější Východočeši, ovšem do pátečního zápasu vstupovali z lepší výchozí pozice 
Pražané. „Derby je vždy něco specifického. Naše pozice před zápasem nebyla nejlepší a určitě byl mírným 
favoritem soupeř z Vinohrad, který dokázal v posledním domácím utkání porazit silné Vítkovice," říká 
asistent trenéra Milan Koubek.  
 
Celý zápas však vypadal úplně jinak. Hosté od začátku utkání kontrolovali vývoj hry, naopak domácí se 
potýkali se střeleckou nemohoucností a výtečným Levínským v pardubické brance. V 10. minutě otevřel 
skóre po spolupráci s Junkem Bahník a další vývoj první periody si pro sebe přivlastnila dvojice Teichman 
- Zozulák. Útočná dvojice první formace se postarala o další tři branky Pardubic a do šaten se tak 
odcházelo za stavu 0:4. 
 
V průběhu utkání si pardubický Sokol udržoval vedení a nepouštěl Vinohrady na dostřel. Domácí se 
prosadili až ve 37. minutě, kdy přesilovou hru využil Rossi. Na jeho trefu však dokázal bleskurychle 
odpovědět Šťastný, což se ukázalo býti klíčovým. Ve třetí periodě Vinohrady zvýšily aktivitu, což však 
stačilo pouze na korigování výsledku na konečných 7:4 pro Pardubice. „Doufáme, že naše výkony budou 
mít i nadále vzrůstající tendenci. Díky reprezentační přestávce nás teď čeká čtrnáctidenní pauza, ve které 
budeme pracovat na odstranění věcí, které nás stále trápí," poodhaluje plán florbalistů Sokola Koubek.  
 
Příští zápas čeká Východočechy 14. listopadu, kdy v dalším důležitém utkání vyzvou na Dašické Ostravu. 
Po nevydařeném začátku se Sokol herně i výsledkově zvedá, díky páteční výhře se opět dostal na dostřel 
play off. „S Ostravou budeme chtít jednoznačně opět bodovat. Uděláme pro to všichni maximum a 
doufám, že nás opět přijde podpořit výborná návštěva," dodává Koubek.   
 
 
8. kolo Tipsport Superligy: TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokol Pardubice 4:7 (0:4, 1:2, 3:1) 
 
Branky a asistence Pardubic: Bahník (Junek), Zozulák (Teichman), Zozulák (Teichman), Teichman 
(Zozulák), Zozulák (Teichman), Šťastný (Oubrecht), Zozulák (Dlesk) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Šťastný, Oubrecht, Lisa, Brychta, Kunt, 
Bartoš - Teichman, Zozulák, Dlesk, Janeček, Formánek, Chmelař, Junek, Bahník, Němeček, 
Pakosta 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


