
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

pondělí 21. listopadu, 2016 

 
 

TZ Sokol dvakrát prohrál, ale i přesto bodoval. Rozhodovalo prodloužení a 

nájezdy 

Z posledních dvou domácích utkání před mistrovstvím světa vytěžili pardubičtí florbalisté 

dva body. Proti Spartě padli po samostatných nájezdech, s Kladnem prohráli v prodloužení. 

Sokol tak stráví měsíční pauzu na devátém místě. 

Do čtvrtečního utkání proti pražské Spartě vstoupili Východočeši skvěle a po brankách Iva 

Teichmana a Dominika Bartoše vyhráli úvodní dějství 2:0. Soupeř ovšem kontroval ve druhé 

části, kdy v rozmezí od 27. do 32. minuty nasázel tři branky do domácí sítě a šel do vedení. 

556 diváků v hale bylo poté svědky čekání na chybu jednoho z týmů. Ta nakonec přišla šest 

a půl minuty před koncem, kdy využil zaváhání ve sparťanské rozehrávce Martin Zozulák a 

poslal utkání do prodloužení. V něm se i přes několik slibných šancí nerozhodlo, a tak 

následovaly samostatné nájezdy. Jejich jediným úspěšným exekutorem byl hostující Svatoš, 

který tak vystřelil Spartě bod navíc.  

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Vyrovnaný zápas z obou stran, který nakonec 

musela rozhodnout loterie v nájezdech, ve kterých se štěstí přiklonilo na stranu Sparty. Chtěl 

bych klukům poděkovat za super výkon a věřím, že když budeme takhle bojovat v neděli, že 

opět získáme další body. Děkujeme divákům za fantastickou atmosféru.“ 

Komentář trenéra hostů Václava Culky st.: „Vyrovnaný zápas skončil vyrovnaným 

výsledkem. Vyhrát mohly oba týmy, nicméně i s juniorským zápasem si pěti bodů z Pardubic 

velice ceníme. Tři obdržené branky jsou dobrým vkladem do dalších zápasů. Děkujeme 

domácímu týmu za špičkovou organizaci a skvělé prostředí v domácí hale.“ 

11. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – ACEMA Sparta Praha 3:4pn (2:0, 0:3, 1:0, 0:0) 

Branky a asistence Pardubic:  02:23 Ivo Teichman (Martin Zozulák), 11:46 Dominik Bartoš 

(Michal Janeček), 53:30 Martin Zozulák 

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

Karel, Zozulák Martin, Kourek Jan, Junek Martin, Dlesk Tomáš, Škeřík Daniel, Gregor Lukáš, 

Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip, Teichman 

Ivo, Chmelař Dominik, Mědílek Jonáš, Kunt Ondřej 

 



 

 

Nedělní souboj proti Kladnu se vyvíjel úplně naopak. Sokol vůbec nezachytil nástup do 

utkání a už v 7. minutě prohrával 0:2. Trochu klidu pro domácí přinesl až gól do šatny, který 

vstřelil Martin Zozulák. Druhá perioda pak patřila jednoznačně domácím. Svého soupeře 

zatlačili na vlastní polovině, což se projevilo i na skóre. Daniel Škeřík nejprve na začátku 

třetiny vyrovnal a ve 35. minutě poslal Sokol poprvé do vedení Lukáš Gregor. Kladno se 

ovšem dokázalo prosadit i z ojedinělé šance a Richtr půl minuty před druhou sirénou opět 

srovnal. Stejně jako proti Spartě byla závěrečná část o čekání na soupeřovu chybu. 

Tentokrát ji svou druhou brankou v utkání využil Lukáš Gregor a s kladenskými akciemi to 

nevypadalo vůbec dobře. Kanonýři vsadili v závěru všechno na ofenzivu, což se jim nakonec 

vyplatilo při hře se šesti hráči v poli, kterou zužitkovali zásluhou Nusharta 42 vteřin před 

koncem základní hrací doby. Opařený Sokol pak zmrazil hned ve druhé minutě prodloužení  

přesnou střelou Holčák, který rozhodl o tom, že si Kladno odvezlo stejně jako Sparta bod 

navíc.  

Nyní má Tipsport Superliga na programu takřka měsíční pauzu, kterou vyplní mistrovství 

světa mužů v lotyšské Rize. Sokol čeká další utkání až 16. prosince, kdy vyzve na domácí 

půdě celek Mladé Boleslavi. 

 

12. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Kanonýři Kladno 4:5p (1:2, 2:1, 1:1, 0:1) 

Branky a asistence Pardubic:  19:21 Martin Zozulák (Lukáš Gregor), 20:16 Daniel Škeřík 

(Martin Zozulák), 34:36 Lukáš Gregor (Martin Zozulák), 55:44 Lukáš Gregor (Daniel Škeřík) 

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

Karel, Zozulák Martin, Kourek Jan, Junek Martin, Dlesk Tomáš, Škeřík Daniel, Gregor Lukáš, 

Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip, Teichman 

Ivo, Chmelař Dominik, Mědílek Jonáš, Kunt Ondřej 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Dnes to byl opět vyrovnaný zápas, ale myslím, 

že větším soupeřem než Kladno pro nás bylo proměňování našich šancí. Soupeř v tom byl dnes 

lepší, a proto vyhrál.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Zahalky: „Vyrovnaný zápas, který jsme mohli překlopit na svoji 

stranu dvěma velkými šancemi ve třetí třetině. Místo toho nás potrestal soupeř povedenou 

střelou od mantinelu. Přesto jsme se dokázali do utkání vrátit a otočit ho.“ 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


