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TZ Vítkovická nadílka. Sokol v Ostravě jedenáctkrát inkasoval a play off se  

mu vzdálilo 

Zápas, na který se musí co nejrychleji zapomenout. Přesně takové utkání sehrál Sokol v 

neděli na půdě Vítkovic. Východočeši na svého soupeře od začátku utkání nestačili a 

nakonec mu podlehli vysoko 3:11.  

O osudu utkání 19. kola Tipsport Superligy rozhodla hned první třetina, respektive její 

úvodní část. Když domácí Hájek zvyšoval ve 13. minutě už na 5:0 pro domácí, zřejmě 

málokdo věřil tomu, že by Sokol mohl zázračně povstat. Vítkovická kanonáda v ten 

moment na dlouhou dobu ustala, čemuž možná pomohl i první gól hostů, když se v 17. 

minutě prosadil po parádním pasu Marka Ďopana útočník Ivo Teichman. Nejpovedenějším 

úsekem ze strany Sokola bylo rozmezí právě od 17. do 48. minuty. V tu dobu se dokázali 

hosté Vítkovicím alespoň místy vyrovnat a hrát vyrovnaný part. V tomto rozmezí se za 

domácí trefil pouze Šebesta, a tak to na nějaký větší příděl nevypadalo. 

Opak byl ale nakonec pravdou a jak zápas pro Sokol začal, tak také skončil. V závěrečných 

dvanácti minutách utkání inkasovali Východočeši hned pětkrát a počet gólů v jejich síti se 

tak nakonec zastavil na čísle jedenáct. Za Sokol v závěru pouze korigovali Petr Němeček a 

svou premiérovou trefou v pardubickém dresu Marcel Lehký.  

Pardubičtí florbalisté tak potřetí v sezóně dostali víc než deset branek o po nedělní prohře 

ve Vítkovicích se jim postup do play off povážlivě vzdálil. Na osmé místo ztrácí tři kola před 

koncem pět bodů.  

 

Komentář trenéra domácích Pavla Bruse: „První zápas po dlouhé době, do kterého jsme 

vstoupili s chutí a dali jsme i nějaké góly. Ale asi jsem divný, protože jsem zase nespokojený. 

Půlka zápasu byla taková nějaká bez tempa, když jsme se do tempa dostali, tak se na to dalo 

dívat. Máme na víc, musíme ještě máknout." 

Komentář trenéra hostů Milana Koubka: „O dnešním zápase rozhodla první třetina, kdy 

jsme byli ještě v autobuse, a připadalo mi, že jsme přijeli na výlet. Vítkovice si zbytek zápasu 

zkušeně pohlídaly." 

 



 

 

19. kolo Tipsport Superligy: 1. SC TEMPISH Vítkovice – Sokol Pardubice 11:3 (5:1, 1:0, 5:2) 

Branky a asistence Pardubic: 16:38 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 51:55 Marcel Lehký 

(Martin Junek), 57:49 Petr Němeček (Dominik Bartoš) 

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

Brychta Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek 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. 

 


