
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

neděle, 17. září 2017 
 
 

TZ Pardubická jízda pokračuje. Florbalisté Sokola v Tipsport areně dvakrát 

vyhráli a jsou na čele Superligy 

Pardubičtí florbalisté prožívají historicky nejlepší vstup do sezóny. Po domácích víkendových 

výhrách nad Znojmem a Českou Lípou mají na svém kontě čtyři výhry a letos si tak stále drží 

stoprocentní bilanci. Oba zápasy v Tipsport areně navíc přilákaly do ochozů takřka tři tisícovky 

spokojených diváků.   

Východočeši se chtěli před sobotní sváteční návštěvou (2 222 diváků) vytáhnout a od začátku utkání  

se Znojmem diktovali tempo. Herní převahu přetavili i v potřebný brankový náskok a ke třetí letošní 

výhře nakročili už v první třetině. Po brankách Bílého, Kourka a Ďopana šel Sokol poprvé do šaten s 

příjemným tříbrankovým náskokem. Čtvrtou branku domácích přidal ve 22. minutě Němeček, po 

které se poprvé trefili také hosté. Ve 29. minutě snížil na 1:4 Fridrich a vypadalo to, že se Znojmo 

nadechuje k většímu tlaku. Ten ovšem skončil vyloučením Procházka, který putoval na trestnou 

lavici na pět minut za hru vysokou holí. Tento moment patrně rozhodl o osudu celého utkání, v 

následující přesilové hře se totiž Sokol prosadil hned třikrát a odskočil do vedení 7:1. Do konce 

utkání už si Sokol náskok zkušeně hlídal a nakonec se dočkal i populární "desítky". Desátá trefa 

domácích v utkání byla zároveň 1000. brankou Sokola v nejvyšší soutěži a jejím autorem se stal 

Michal Janeček. 

Po sobotní vysoké výhře nad Znojmem čekal na svěřence trenéra Milana Koubka v neděli v Tipsport 

areně odpočinutý a čerstvý soupeř z České Lípy. Na domácích hráčích ovšem na začátku utkání 

nebyla únava vůbec znát a v úvodní části byl Sokol aktivnějším celkem. První branku vstřelil v 7. 

minutě Michal Janeček, který překvapil hostujícího Ponomareva střelou z velkého úhlu. Na svého 

spoluhráče navázal samostatným únikem v 9. minutě Ivo Teichman, který zvýšil na 2:0. Tato branka 

ovšem zapůsobila jako symbolický budíček pro hostující celek a Česká Lípa dokázala během čtyřiceti 

vteřin 10. minuty vyrovnat. I přesto však vyhrál první třetinu Sokol, šťastnou tečí vrátil domácím 

vedení Patrik Petr. 

Do zřejmě rozhodujícího trháku odskočili Východočeši na začátku prostřední periody. Přesilovou 

hru nejprve využil Přemek Pakosta a na rozdíl tří branek upravil Tomáš Dlesk. Od té doby se už 

Česká Lípa dostala maximálně na dostřel jedné branky, víc domácí nepovolili. Poslední branku 

utkání vstřelil ve 43. minutě z dorážky Filip Krigovský a stav 7:5 vydržel i přes závěrečný tlak hostů 

do konce zápasu. „Po včerejšku to pro nás rozhodně nebylo jednoduché utkání. Neběhalo nám to tak, 

jak jsme chtěli. I hru jsme si představovali trochu jinak, o to více si cením dnešní výhry, kterou tým 

vybojoval svým charakterem a týmovým výkonem. Děkuji našemu klubu, všem organizátorům a 

dobrovolníkům za skvělou víkendovou akci, která proběhla podle mého názoru na jedničku. Myslím, že 



 

 

diváci se museli parádně bavit a doufám, že se ve stejném počtu uvidíme i příští týden na Dašické,“ řekl 

po nedělním zápase trenér Milan Koubek.  

Sokol má po čtyřech kolech plný počet bodů a vyhřívá se na čele superligové tabulky. Další utkání 

čeká pardubické florbalisty v neděli 24. září, kdy na domácím hřišti vyzvou aspiranta na mistrovský 

titul z Mladé Boleslavi. 

 

7. kolo Tipsport Superligy (předehrávka): Sokol Pardubice – TJ Znojmo LAUFEN CZ 10:5 (3:0, 4:2, 

3:3) 

Branky a asistence Pardubic: 01:45 Jan Bílý (Ondřej Kunt), 12:36 Jan Kourek (Marek Ďopan), 15:58 

Marek Ďopan (Přemek Pakosta), 21:46 Petr Němeček (Lukáš Gregor), 34:16 Ivo Teichman (Marek 

Ďopan), 34:41 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 35:42 Marek Ďopan (Přemek Pakosta), 50:41 Radek 

Formánek (Michal Janeček), 54:36 Jan Bílý (Jakub Levínský), 57:38 Michal Janeček 

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

Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček 

Petr, Krigovský Filip, Jedlička Jiří, Petr Patrik, Bílý Jan, Formánek Radek, Pakosta Ondřej, Kunt 

Ondřej 

 

3. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Pullo Trade Česká Lípa 7:5 (3:2, 3:3, 1:0) 

Branky a asistence Pardubic: 06:11 Michal Janeček (Přemek Pakosta), 08:57 Ivo Teichman (Marek 

Ďopan), 10:48 Patrik Petr (Přemek Pakosta), 23:11 Přemek Pakosta (Tomáš Dlesk), 28:07 Tomáš 

Dlesk, 36:00 Jan Kourek (Petr Němeček), 42:54 Filip Krigovský (Tomáš Dlesk) 

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

Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček 

Petr, Krigovský Filip, Jedlička Jiří, Petr Patrik, Bílý Jan, Formánek Radek, Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, 

Černý Petr 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


