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Pardubice 27 / 09 / 2014 
 

TZ 1 039 diváků k historicky první výhře nad Tatranem  
nepomohlo. Sokol prohrál 4:9 
 
 

 

 
V pardubické ČEZ Areně se uskutečnil dlouho očekávaný zápas s florbalovým velikánem 
Tatranem Střešovice. 1 039 dorazivších diváků přihlíželo zajímavému utkání, ve kterém padlo 
dohromady třináct branek. Devět míčků potom lovili ze své sítě domácí, což znamená, že Sokol 
si bude muset na historicky první výhru nad Tatranem ještě minimálně do příštího vzájemného 
zápasu počkat. 
 

V pardubické ČEZ Areně se po roce opět uskutečnilo dlouho očekávané florbalové utkání se 
skvělou atmosférou, kterou pomohlo vytvořit 1 039 diváků. Na východ Čech nepřijel nikdo jiný, 
než velikán Tatran Střešovice! 

Po bojovném začátku se do vedení dostaly jako první Pardubice, když v páté minutě Filip Bahník 
zužitkoval přihrávku od rychlíka Tomáše Dleska – 1:0. 

O pět minut později bylo na pardubické straně ještě veseleji! Ivo Teichman přijal pas od 
nejmladšího hráče v sestavě Daniela Škeříka a podruhé rozvlnil síť Kafkovy branky – 2:0. 

Tatran se ovšem nezalekl a během čtyřiceti vteřin utkání začínalo znovu od začátku. V čase 11:19 
se nejprve po standardní situaci prosadil Richter a za pár okamžiků srovnal Deutsch – 2:2. 

Hodně nabuzené Střešovice se dostaly ještě více do hry díky vyloučení Karla Brychty a své vysoké 
tempo přetavily do konce první třetiny v dvoubrankové vedení. Během osmatřiceti vteřin se 
prosadili Gruber a Natov, kteří rozjásali své spoluhráče – 2:4. 

Opatrný start do druhé třetiny rozčísla v její šesté minutě kontaktní branka Martina Zozuláka. 
Pardubický šutér se prosadil po osvědčené spolupráci s Jakubem Burianem – 3:4. Zhruba o 
minutu později se potom se svou střelou nemýlil Tomáš Dlesk a začínalo se znovu od začátku – 
4:4. 
 
V polovině prostřední třetiny mohl Tatran znovu poslat do vedení Milan Fridrich, když bylo 
nařízeno trestné střílení po faulu Martina Zozuláka, ale brankář Levínský míček za svá záda 
nepustil. 

Bezprostředně po Zozulákově usednutí na trestnou lavici ovšem Levínský přece jen kapituloval. 
Marek Vávra svou střelou nedal pardubickému gólmanovi šanci – 4:5. 

Tři minuty před koncem druhé dvacetiminutovky měl obrovskou šanci na vyrovnání Tomáš 
Dlesk, jenž se řítil sám na Kafku, ale neuspěl. Do kabin se tak odcházelo za těsného vedení 
Tatranu Střešovice. 

Na začátku druhé třetiny se nechal podruhé v zápase vyloučit Filip Bahník a Tatran jeho zaváhání 
využil. Míček po přesilovkové kombinaci došťouchal za Levínského záda Milan Fridrich – 4:6. 
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Tatran s dvoubrankovým vedením v zádech dál útočil na pardubickou branku ze všech pozic a 
vyplatilo se. Devět minut před koncem rozvlnil Marek Vávra pardubickou síť posedmé – 4:7. V 
závěru zápasu ještě Pardubice vyzkoušely hru bez brankáře, ale to vedlo, bohužel pro domácí, k 
dalším brankám Tatranu. 

Síť pardubické prázdné branky dvakrát rozvlnil Jan Natov a uzavřel gólový účet zápasu – 4:9. 

 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


