
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

pondělí, 6. března 2017 

 
 

TZ Povedené loučení se základní částí. Sokol zdolal Bohemku po nájezdech 

Ač už Východočechům v posledním kole základní části o nic nešlo, chtěli se fanouškům 

odvděčit povedeným výkonem. To se jim povedlo a k tomu navíc Sokol přidal i další dva 

body do tabulky, když porazil Bohemians 5:4 po nájezdech.  

Sokol vstoupil do nedělního klání v mírně upravené sestavě, kterou zapříčinilo juniorské 

čtvrtfinále. Na výkonu domácích ovšem tyto změny ve složení útoků nebyly vůbec znát a 

první třetina byla zcela v jejich režii. Střelecký účet utkání otevřel ve 13. minutě po přihrávce 

Lukáše Gregora obránce Marek Ďopan. Na něho navázal v 17. minutě svojí premiérovou 

trefou v Superlize Ondřej Pakosta, který ve spolupráci s Dominikem Chmelařem vyšachoval 

hostující obranu. 

V prostřední části se ovšem Sokol dostal do mírného útlumu, čehož Bohemians okamžitě 

využili. Ve 23. minutě nejprve snížil Krebner a od 36. minuty se začínalo po vyrovnání Šárky 

od nuly. Třetí část pak nabídla nejatraktivnější pasáž zápasu. Sokol poslal opět do vedení 

Martin Zozulák, který ve 46. minutě využil trestné střílení. Pražané, kteří bojovali o účast v 

play off, ale ukázali svoji sílu a během jedné minuty dokázali skóre po brankách Bagina a 

Šimka otočit. Domácí nechtěli za žádnou cenu body odevzdat, a tak vrhli všechny síly do 

útoku, což se jim nakonec vyplatilo. Další parádní nabídku Lukáše Gregora využil Martin 

Zozulák a poslal utkání do prodloužení.  

V něm se ani jeden ze soupeřů nedokázal prosadit, a tak musely letos potřetí v domácím 

prostředí rozhodnout samostatné nájezdy. V nich se nakonec radoval Sokol, za který se 

prosadil Marek Ďopan a dvakrát Václav Oubrecht.  

Svěřenci trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra tak zakončili základní část na jedenáctém 

místě se ziskem 22 bodů. V play down narazí na desátý celek soutěže – FBC Liberec. Série 

hraná na čtyři vítězná utkání začíná o víkendu 18.-19. března.  

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Jsem rád, že jsme tento vyrovnaný zápas 

zvládli vítězně. Je to pro nás určitě psychické povzbuzení do play down. Věřím, že si tento 

vítězný pocit udržíme. Děkuji opět skvělým divákům, kteří nás po celou dobu usilovně 

povzbuzovali. Soupeři přeji hodně štěstí v play off.“ 



 

 

Komentář trenéra hostů Michala Jedličky: „Nebylo to optimální utkání, ale ostatní výsledky 

nám hrály do karet. A teď začíná nová část sezony.“ 

 

22. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FbŠ Bohemians Praha 5:4pn (2:0, 0:2, 2:2; 

0:0) 

Branky a asistence Pardubic: 12:22 Marek Ďopan (Lukáš Gregor), 16:58 Ondřej Pakosta 

(Dominik Nikolas Chmelař), 45:05 Martin Zozulák, 56:32 Martin Zozulák (Lukáš Gregor), 

rozhodující nájezd Václav Oubrecht 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Vítek Roman - Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Janeček 

Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman 

Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Ondřej, Chmelař Dominik, Ďopan Marek, Němeček 

Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


