
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

pondělí, 26. února 2018 
 
 

TZ Sokol se po třinácti letech dočkal! Otočil zápas v Liberci a slaví premiérový 

postup do play off 

V minulé sezóně slavili pardubičtí florbalisté v Liberci superligovou záchranu. Nyní si na stejném 

místě vybojovali po výhře 4:3 jistotu historicky prvního postupu do play off nejvyšší soutěže.  

Východočeši nevstoupili do utkání vůbec dobře a už po sedmdesáti pěti vteřinách inkasovali. O 

vyrovnání se postaral v 15. minutě Patrik Petr, který překonal Vaníčka trefou na zadní tyč. Ve 26. 

minutě Sokol opět prohrával a na začátku třetí části bylo ještě hůře. Nepozornost v pardubické 

obraně potrestal Valeš a domácí vedli už 3:1. Sokol ale našel dvě rychlé odpovědi a dvakrát u toho 

byl Ivo Teichman, který během necelých tří minut vyrovnal na 3:3. Sokol poté ubránil i druhé 

oslabení v utkání, a tak rozhodl až závěr třetí třetiny, konkrétně 58. minuta. Patrik Petr nahrál na 

pravou stranu Přemku Pakostovi a ten umístěnou střelou Sokol poprvé v utkání do vedení. 

Pardubická defenziva v čele s brankářem Jakubem Levínským a dobře postavenou brankovou 

konstrukcí přečkala i závěrečný tlak a na palubovce vypukla obrovská euforie. „Celý zápas bylo 

vidět, že oběma týmům jde o hodně. My jsme měli více ze hry, ale trápení v koncovce bylo nekonečné. 

Jsem rád, že jsme věřili až do konce a dokázali jsme díky tomu zápas otočit. Tým ukázal svůj charakter 

a vybojoval pro Sokol premiérové play off,“ řekl po utkání trenér Ladislav Štancl. 

Pardubický hlavní trenér, který stál na střídačce ve druhém utkání, nezapomněl zmínit ani své 

předchůdce. Milan Koubek fandil svým bývalým svěřencům přímo v hale a pak si s nimi také užíval 

oslavy postupu přímo na palubovce. „My jsme sice udělali poslední krok, ale vysněné play off je 

výsledkem především dlouhodobé práce, která leží na bedrech Milana Koubka a Ondry Vichra, kluci 

díky,“ dodal Ladislav Štancl.  

V posledním kole základní části se Sokol představí v neděli 4. března na Dašické, kde přivítá 

Otrokovice. 

25. kolo Tipsport Superligy: FBC Liberec - Sokol Pardubice 3:4 (1:1, 1:0, 1:3) 

Branky a asistence Pardubic: 14:07 Patrik Petr (Přemek Pakosta), 44:29 Ivo Teichman (Marek 

Ďopan), 46:58 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 57:52 Přemek Pakosta (Patrik Petr) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Musil Petr – Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Brychta Karel, Škeřík 

Daniel, Ďopan Marek, Bílý Jan, Krigovský Filip – Petr Patrik, Janeček Michal, Zozulák Martin, Kourek 

Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Burian Jakub, Němeček Petr, 

Formánek Radek 

 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


