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TZ Další domácí dělba bodů. Sokol s Otrokovicemi prohrál v prodloužení 

 

Z posledního kola před reprezentační přestávkou dokázal Sokol vydolovat pouze bod. 

Důležité utkání s Otrokovicemi nenabídlo příliš pohlednou podívanou, ale i přesto se diváci 

dočkali napínavé koncovky. V ní byli úspěšnější hosté, kteří si z Pardubic odvezli výhru 3:2 v 

prodloužení.   

Oba sobotní soupeři potřebovali získat v 18. kole Tipsport Superligy co nejvíce bodů. Sokol 

se chtěl dotáhnout na postupovou osmičku do play off, naopak Otrokovice si pozici v ní 

potřebovaly upevnit. Tomu odpovídal také herní obraz celého utkání, které nabídlo velmi 

opatrný florbal, ve kterém vynikaly především obrany v čele s oběma gólmany. Na první 

branku si diváci počkali až do začátku druhé třetiny, kdy byl vyloučen hostující Szweda. Ivo 

Teichman nařízené trestné střílení neproměnil, ovšem stejný hráč si spravil chuť v 

následující přesilové hře, kterou využil po perfektním pasu Marka Ďopana. Otrokovice 

vyrovnaly taktéž v početní převaze, když Jurčík potrestal ve 36. minutě vyloučení Jana 

Kourka.  

Třetí perioda se nesla ve znamení čekání na soupeřovu chybu a dlouho to vypadalo, že to 

bude čekání marné. V 51. minutě ovšem hosté využili jedno z nabídnutých přečíslení a šli 

poprvé v utkání do vedení. Sokol se ze všech sil snažil o vyrovnání, ale veškerá střelecká 

aktivita končila na výtečných zákrocích Michajloviče v otrokovické svatyni. Vyrovnání 

přinesla až poslední minuta základní hrací doby, kdy se střela Přemka Pakosty odrazila od 

Jana Kourka až do sítě. Utkání tak dospělo ke spravedlivé remíze a o vítězi muselo 

rozhodnout až prodloužení. V něm se prosadil hostující Petřík, čímž rozhodl o bonusovém 

bodu pro hosty. 

Tipsport Superligu nyní čeká reprezentační přestávka a Sokol se na hřišti představí až 12. 

února, kdy zavítá na půdu Vítkovic. Do utkání 19. kola půjde čtyři kola před koncem základní 

části se ztrátou čtyř bodů na play off.  

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: "Myslím, že v dnešním zápase jsme byli v první 

a třetí třetině lepším týmem, a tahali jsme za delší konec. Škoda jenom, že jsme nedokázali 

vstřelit víc branek. V prodloužení to už byla loterie.“ 



 

 

Komentář trenéra hostů Karla Ševčíka: "Dnes pro nás začalo play off. Bylo to hodně o 

taktice, srdíčku, bojovnosti a skvělých gólmanech. Michajlovič opět předvedl několik 

reprezentačních zákroků, ale i domácí gólman nám chytl několik vyložených gólů. Prodloužení 

jsme více chtěli a šli jsme za vítězstvím. Soupeři děkujeme za zápas.“ 

 

18. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Hu-Fa Panthers Otrokovice 2:3p (0:0, 1:1, 1:1; 

0:1) 

Branky a asistence Pardubic: 23:17 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 59:18 Jan Kourek (Přemek 

Pakosta) 

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

Brychta Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, 

Gregor Lukáš, Pakosta Ondřej Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Lehký Marcel, Chmelař 

Dominik, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


