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TZ Sokol letos zvládl i druhý televizní zápas. Liberec zdolal po nájezdech 

 

Pardubičtí florbalisté vstoupili do kalendářního roku 2017 úspěšně. V souboji dvou 

posledních celků Tipsport Superligy vyhráli nad Libercem 8:7 po samostatných nájezdech a 

vyhráli tak i druhý televizní zápas v této sezóně. Dvoubodová výhra posunula 

Východočechy na desáté místo soutěže. 

Svěřenci trenérů Koubka a Vichra měli na svém kontě před pondělní dohrávkou 15. kola 

hrozivou sérii sedmi porážek v řadě a ideálně nevstoupili ani do utkání s Libercem. Jakub 

Levínský lovil poprvé míček ze sítě už po třiceti sekundách, kdy se ze standardní situace 

prosadil Valeš. Sokol se ovšem po pěti minutách oklepal a po sérii tří branek všech členů 

prvního útoku se dostal do dvoubrankového vedení. Závěr divoké první třetiny ale vyšel 

opět lépe hostům, kteří nejprve v 17. minutě snížili a sedmnáct vteřin před první sirénou 

vyrovnali na 3:3.  

Liberec šel znovu do vedení na začátku 27. minuty, kdy se podruhé v utkání prosadil Valeš, 

zbytek prostřední části však patřil domácímu týmu. Kapitán Karel Brychta totiž za dvacet 

vteřin vyrovnal a v dalších deseti minutách se Sokol dostal po dvou brankách Jana Kourka a 

jedné Přemka Pakosty do vedení 7:4. Když na tento trhák nedokázali Severočeši do 50. 

minuty zareagovat, zdálo se, že Sokol dokráčí k jistému vítězství. Opak byl však pravdou a 

Liberec se do utkání zázračně vrátil a třemi brankami v závěru poslal zápas do prodloužení. 

V něm se ani jeden z celků neprosadil, a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. Za 

Liberec se prosadil pouze v první sérii Klucho, zatímco za domácí pálili přesně Ivo Teichman 

a žolík Jan Savický. Právě trefa osmnáctiletého juniora vyvolala spoustu reakcí, ale jak 

ukázaly dodatečné záběry České televize, šlo o zcela regulérní branku, a tak se Sokol mohl 

radovat z důležité výhry 8:7. 

Pardubičtí florbalisté mají nyní na svém kontě 13 bodů a nacházejí se na desátém místě 

soutěže. V neděli čeká Sokol další důležitý duel na půdě pražské Sparty.   

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: "Dnes jsme opět skvělým divákům připravili 

infarktovou koncovku. Je škoda, že po dobré druhé třetině jsme nedokázali výsledek udržet, 

ale jsem rád, že po nepovedeném prodloužení a nájezdech s Kladnem a Spartou se štěstí dnes 

přiklonilo k nám a získali jsme důležitý bodík." 



 

 

Komentář trenéra hostů Jana Krále: "Dnes to nebylo úplně o soupeři, jako o nás. Po dobrém 

vstupu přišel nepochopitelný výpadek, který jsme ještě do konce první třetiny stihli napravit. 

Tentýž výpadek nás postihl ve druhé třetině, která byla z naší strany jednoznačně nejhorší. 

Nebýt silné vůle a kondice, zápas bychom nevyrovnali. Před zápasem bychom bod nebrali, ale 

teď jsme za něj rádi. Díky soupeři a divákům." 

 

15. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Liberec 8:7 pn (3:3, 4:1, 0:3, 0:0) 

Branky a asistence Pardubic: 05:35 Ivo Teichman (Přemek Pakosta), 07:16 Martin Zozulák 

(Ivo Teichman), 08:37 Přemek Pakosta (Ivo Teichman), 26:40 Karel Brychta (Tomáš Dlesk), 

30:32 Jan Kourek (Tomáš Dlesk), 34:19 Přemek Pakosta, 37:33 Jan Kourek (Petr Němeček), 

rozhodující nájezd Jan Savický 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Víšek Jakub - 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, Ďopan Marek, Savický Jan, 

Chmelař Dominik, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


