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TZ Třetí výhra v řadě! Sokol v televizním dramatu udolal Vítkovice 

Pardubičtí florbalisté si v dohrávce sedmého kola Tipsport Superligy připsali cenný skalp. 

Před televizními kamerami porazil Sokol silné Vítkovice 6:5 a v tabulce se dostal na sedmé 

místo. Velkou zásluhu na pondělní výhře má útočník Přemek Pakosta, který vstřelil čtyři 

branky.  

Oba celky se proti sobě střetly v minulém týdnu v rámci Poháru České pojišťovny a první 

vzájemná konfrontace v tomto ročníku dopadla lépe pro hráče Vítkovic, kteří s přehledem 

vyhráli 8:2. Superligový duel stejných soupeřů byl však o něčem jiném. Do vedení šli v 5. 

minutě jako první hosté, kteří zásluhou Bräuera potrestali zaváhání v domácí rozehrávce. 

Ve 12. minutě odstartoval své střelecké galapředstavení Přemek Pakosta a po přesné 

přihrávce Lukáše Gregora vstítil svoji první branku v utkání. Hosté však přispěchali s rychlou 

odpovědí a o minutu později je poslal opět do vedení Rýpar. Poprvé do šaten se však šlo za 

nerozhodnutého stavu 2:2, poslední slovo v první třetině měl totiž po rychlém přečíslení 

opět Přemek Pakosta. 

Druhá perioda nabídla vyrovnanou podívanou s několika šancemi na obou stranách. Prim 

ovšem v prostřední části hráli oba brankáři, kteří předváděli velmi jisté zákroky. Střeleckou 

smůlu protrhl až ve 39. minutě Michal Janeček, který zblízka překonal Bakalu a poslal Sokol 

do jednobrankového vedení. 

Závěrečná část byla na góly naopak nejbohatší. Přemek Pakosta nejdříve šťastným 

odrazem zkompletoval hattrick, aby hned v dalším střídání přidal svoji čtvrtou branku v 

utkání. Šestou branku domácích přidal ve 47. minutě tvrdou střelou Tomáš Dlesk a jak se 

nakonec ukázalo, byla to trefa vítězná. Vítkovice totiž v posledních deseti minutách ožily a 

vytvořily si mohutný tlak před brankou Jakuba Levínského. Branky Matejčíka, Komačky a 

Rýpara však znamenaly pouze snížení na 6:5. Vyrovnání se hosté už nedočkali a Sokol si tak 

připsal, pro někoho možná trochu překvapivě, další tři body do tabulky Tipsport Superligy. 

Pondělní výhra navíc byla již třetí v řadě, což vyneslo svěřence trenérů Milana Koubka a 

Ondřeje Vichra na sedmé místo. Další utkání čeká na Sokol již tento pátek 28. října, kdy opět 

na domácí palubovce vyzvou obhájce mistrovského titulu – pražský Chodov. 

 

 



 

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: "Nejdříve bych chtěl poděkovat fantastickým 

divákům, kteří nás po celou dobu povzbuzovali. Co se týče našeho výkonu, musím tým opět 

pochválit za to, že dnes bojoval ze všech sil a chtěl tento zápas vyhrát více. Na začátku jsme si 

řekli, že chceme pro našeho oslavence Ondru vyhrát a to se nám povedlo, takže ještě jednou 

jménem celého týmu: "Ondro, všechno nejlepší!" 

Komentář trenéra hostů Pavla Bruse: "No jsem rád, že to dneska všichni viděli, tudíž to asi 

nepotřebuje moc komentář. I takové zápasy jsou potřeba. Letos se to doufám stalo poprvé a 

naposledy. 10 minut nestačí na zápas. Neúspěch formuje charakter lépe. Soupeř dnes na NHL 

hřišti chtěl více." 

7. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – 1. SC TEMPISH Vítkovice 6:5 (2:2, 1:0, 3:3) 

Branky a asistence Pardubic: 11:19 Přemek Pakosta (Lukáš Gregor), 16:53 Přemek Pakosta 

(Martin Zozulák), 38:47 Michal Janeček (Lukáš Gregor), 44:18 Přemek Pakosta, 45:58 

Přemek Pakosta (Ivo Teichman), 46:24 Tomáš Dlesk (Petr Němeček) 

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

Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Škeřík 

Daniel, Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Burian Jakub, Chmelař Dominik, 

Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


