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TZ Sokol se drží ve hře o play off. Rozhodla o tom výhra na půdě Tatranu 

Střešovice 

 

Pardubičtí florbalisté se nevzdávají a bojují o premiérovou účast v play off ze všech sil. Ve 

20. kole Tipsport Superligy zvládli utkání na půdě střešovického Tatranu a po výhře 6:4 

stále živí naději na postup mezi nejlepší osmičku.   

Východočeši museli pro zachování alespoň teoretické naděje na play off bezpodmíněčně 

zvítězit a podle toho vypadal úvod utkání. Hned v první minutě neproměnil trestné střílení 

Ivo Teichman, ale zodpovědná hra Pardubic přinesla první odměnu už na konci šesté 

minuty, kdy se trefil Lukáš Gregor. Sokol neustoupil z aktivní hry, ovšem nedařilo se mu 

přetavit brankové příležitosti v další gól, a tudíž soupeř trestal. Do konce první třetiny hned 

dvakrát, když skóre ve prospěch domácích otočili Jiří Kolísko a Mikuláš Komárek.  

Ve stejném duchu se nesl i úvod prostřední části, kdy domácí odskočili po brankách Beneše 

a Komárka do vedení 4:1 a se Sokolem to nevypadalo nejlépe. Právě čtvrtá branka Tatranu 

byla ale tou poslední ze strany domácích, a tak začali florbalisté Pardubic pomalu 

dotahovat. Nejprve se prosadil Martin Zozulák, který jako teprve šestý hráč v historii 

nejvyšší soutěže pokořil hranici 400 kanadských bodů v základní části. Svého spoluhráče z 

útoku poté napodobil Ivo Teichman, který snížil ve 30. minutě na rozdíl jediné branky. 

Třetí část pak Sokol zcela opanoval, o čemž svědčí poměr střel, na které závěrečnou 

periodu vyhrál 7:1. Z těchto sedmi střel skončily nakonec hned tři ve střešovické brance. Po 

dalších dvou brankách Teichmana a jedné Jana Kourka se tak hosté radovali z cenného 

vítězství 6:4. Touto výhrou Sokol ještě více zamotal boj o zbývající místa do play off. 

Liberec, Bohemians, Spartu a Sokol (tedy týmy na osmém až jedenáctém místě) dělí dvě 

kola před koncem pouze tři body, což slibuje nejnapínavější finiš za poslední léta. V 

předposledním kole se Sokol utká v neděli ve výjezdním utkání v Plzni s pražským 

Chodovem.  

Komentář trenéra domácích p. Brázdy: "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, přesto se nám 

podařilo po obdržené brance otočit stav na 4:1. Potom přišlo těžko pochopitelné upadnutí hry. 

To vedlo k neakceptovatelnému konečnému výsledku. Pardubice působily celý zápas živěji. 

Děkujeme soupeři, divákům a přejeme Pardubicím povedený zbytek sezóny a věříme, že je 

potkáme příští rok znovu.“ 



 

 

Komentář trenéra hostů p. Koubka: „Dneska pochvala pro celý tým, který takticky splnil vše, 

co jsme si řekli. Navíc přidal obrovskou bojovnost a týmový výkon. Utkání se nevyvíjelo pro 

nás nejlépe, ale jsem rád, že i za stavu 1:4 jsme pořád věřili, že dokážeme utkání otočit, což se 

nám nakonec povedlo a utkání proti silnému Tatranu jsme dovedli do vítězného konce.“ 

 

20. kolo Tipsport Superligy: Tatran Střešovice – Sokol Pardubice 4:6 (2:1, 2:2, 0:3) 

Branky a asistence Pardubic: 05:59 Lukáš Gregor (Michal Janeček), 25:22 Martin Zozulák 

(Lukáš Gregor), 29:12 Ivo Teichman (Lukáš Gregor), 42:18 Ivo Teichman, 54:20 Jan Kourek, 

58:52 Ivo Teichman (Karel Brychta) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Musil Petr - Oubrecht Václav, Petr Patrik, Janeček 

Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Kousek Jan, Teichman 

Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Ondřej, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Lehký 

Marcel, Ďopan Marek, Němeček Petr 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


