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TZ Moravská mise splněna. Sokol slaví pohárový postup a druhou superligovou 

výhru 

Postoupit v Poháru České pojišťovny a vyhrát na horké otrokovické půdě. Takové cíle měl 

pardubický A tým před třídenním moravským výjezdem. Oba úkoly zvládl Sokol bravurně, 

když porazil Gullivers Brno 5:2 a Otrokovice 5:3.  

Ve čtvrtečním pohárovém utkání proti brněnským Gulliverům dostali příležitost hráči 

širšího pardubického kádru a rozhodně nezklamali. Po kontrolovaném průběhu utkání se 

Sokol radoval z výhry 5:2 a postupu do osmifinálové skupiny Poháru České pojišťovny, ve 

které ho čekají Vítkovice, Znojmo a Spartak Hluk.  

Do sobotního superligového klání v Otrokovicích pak naskočila stejná sestava jako při 

posledním vítězném utkání na Dašické proti Ostravě. Oba týmy na sebe byly velmi dobře 

takticky připraveny a podle toho také vypadal úvod zápasu. První branky se diváci dočkali 

až v 19. minutě, kdy se tvrdou ranou prosadil domácí Kostka. Vedení však Otrokovicím 

nevydrželo dlouho, sedmnáct sekund před koncem první části dokázal využít zaváhání 

domácí obrany Petr Němeček a vyrovnal na 1:1.  

Úvod prostřední části patřil Pardubicím, které se ovšem dlouho nedokázaly gólově 

prosadit. Vedení na jejich stranu překlopil až v polovině utkání Filip Krigovský, který se 

štěstím překonal Radovana Michajloviče. Brankově nejbohatší pak byla závěrečná perioda. 

V ní se dvakrát opakoval obrázek z první třetiny, kdy se dokázali prosadit domácí, ale Sokol 

vždy našel rychlou odpověď. Ve 43. minutě srovnal Petřík na 2:2, ovšem minutu poté poslal 

Východočechy opět do vedení Petr Němeček. V čase 46:46 se domácí radovali z dalšího 

vyrovnání, tentokrát z hole Jurčíka, Sokolu však stačilo pouhých dvacet sekund, aby se 

zásluhou Tomáše Dleska dostal do vedení 4:3. Definitivní tečku za utkáním pak napsal v 50. 

minutě umístěnou střelou Přemek Pakosta. Domácí na tento vývoj nedokázali zareagovat a 

Sokol si tak odvezl všechny tři body. 

Pardubické florbalisty nyní čekají dva domácí zápasy proti Vítkovicím. S vedoucím celkem 

Tipsport Superligy se na Dašické střetnou nejprve ve čtvrtek 20. října v rámci Poháru České 

pojišťovny. V pondělí 24. října pak vyzvou na stejném místě stejného soupeře v televizním 

utkání 7. kola Tipsport Superligy. 



 

 

Komentář domácího trenéra Karla Ševčíka: „Jsou prostě dny, kdy nevychází vůbec nic, dali 

jsme do toho maximum, bohužel jsme snahu gólově nezúročili.“ 

Komentář hostujícího trenéra Milana Koubka:  „Myslím si, že dnešní florbal se musel divákům 

líbit a z naší strany se jednalo o dobrý týmový výkon, kluci do puntíku plnili taktické pokyny. 

Škoda, že nás dneska trošku trápila koncovka, protože kdybychom proměnili všechny svoje 

šance, mohlo být rozhodnuto dříve.“ 

 

6. kolo Tipsport Superligy: Hu-Fa Panthers Otrokovice – Sokol Pardubice 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) 

Branky a asistence Pardubic: 19:43 Petr Němeček (Tomáš Dlesk), 28:48 Filip Krigovský 

(Tomáš Dlesk), 43:13 Petr Němeček (Martin Junek), 47:05 Tomáš Dlesk (Petr Němeček), 

49:54 Přemek Pakosta (Lukáš Gregor) 

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

Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Škeřík 

Daniel, Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Burian Jakub, Chmelař Dominik, 

Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


