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TZ Konec nadějí. Sokol čeká po prohře s Chodovem opět boj o záchranu 

Ani ve své desáté sezóně v nejvyšší soutěži se florbalisté pardubického Sokola nepodívají 

do play off. Definitivně o tom rozhodla nedělní prohra s pražským Chodovem 5:8. I letos 

tak čeká Východočechy náročný boj o zachování superligové příslušnosti. 

Sokol chtěl navázat na výtečný výkon proti střešovickému Tatranu a v první třetině utkání 

proti obhájci titulu se mu to dařilo. Hosty poslal do vedení v 7. minutě parádní střelou 

Marcel Lehký. První útok Chodova však našel odpověď velmi rychle a už ve 13. minutě šel 

po brankách Tyla a Dóži do jednobrankového vedení. Pardubičtí se ale prezentovali stále 

aktivní hrou, což přineslo ještě do konce první části ovoce. Z podobného místa jako první 

pardubický střelec se prosadil obránce Filip Krigovský a po dvaceti minutách byl stav 2:2. 

Jak se nakonec ukázalo, prostřední část rozhodla o výsledku celého utkání. Sokol se i přes 

několik gólových příležitostí nedokázal prosadit, čehož zkušený pražský protivník dokázal 

využít k vybudování rozhodujícího tříbrankového náskoku. Další dvě branky kanonýra Dóži 

a jedna Vošty totiž znamenaly vedení 5:2 pro domácí. 

Ve třetí třetině už neměl Sokol co ztratit, a tak vrhnul všechny síly do útoku. I přes často 

velmi silný tlak se však svěřenci trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra nedokázali dostat 

blíž než na dostřel dvou gólů a nakonec nepomohla ani takřka pětiminutová power play. 

Chodov vždy našel odpověď na pardubickou korekci skóre a v závěru nepřipustil výraznější 

drama.  

Tato porážka tak Sokol definitivně poslala do play down, do kterého půjdou Východočeši z 

jedenácté pozice. V posledním kole, které je na programu 5. března, tak půjde Pardubicím 

pouze o čest, zatímco jejich soupeř – pražští Bohemians budou bojovat o postup do play 

off.  

Komentář trenéra domácích Davida Podhráského: „Děkujeme divákům i pořádajícímu klubu 

za skvělé přijetí. Jsme rádi, že jsme tu zvítězili. Opět jsme po většinu utkání poměrně 

zodpovědně bránili. Věřím, že v tom budeme pokračovat i příští týden." 

Komentář trenéra hostů Milana Koubka: "Poměrně vyrovnané utkání, které rozhodla druhá 

třetina, ve které byl Chodov efektivnější v zakončení. Nám dnes koncovka nefungovala podle 

představ." 



 

 

21. kolo Tipsport Superligy: FAT PIPE FLORBAL CHODOV – Sokol Pardubice 8:5 (2:2, 3:0, 

3:3) 

Branky a asistence Pardubic: 06:36 Marcel Lehký, 14:23 Filip Krigovský (Ivo Teichman), 

41:02 Martin Zozulák (Marcel Lehký), 55:57 Jan Kourek (Ivo Teichman), 58:18 Ivo Teichman 

(Martin Zozulák) 

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

Janeček Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman Ivo, 

Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Lehký Marcel, Ďopan Marek, 

Němeček Petr 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


