
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

neděle, 15. října 2017 
 
 

TZ Vyrovnání v posledních vteřinách a prohra po nájezdech. Sokol veze z 

Brna bod 

Florbalisté Pardubic nedokázali v Brně dotáhnout do vítězného konce dobře rozehraný 

zápas. Čtyři vteřiny před třetí sirénou nejprve přišli o jednobrankové vedení a po nájezdech 

nakonec svému soupeři podlehli 3:4.  

Sokol vlétl do utkání ve velkém stylu a na začátku zápasu byl jednoznačně lepším týmem na 

hřišti. Aktivitou hýřila především druhá formace Pardubic, která se zasloužila i o první 

branku v utkání. Chybu v brněnské rozehrávce potrestal ve 4. minutě Michal Janeček. 

Vedení ale vydrželo hostům necelé tři minuty, kdy na 1:1 vyrovnal Hrubý. 

Nejlépe vyšla Východočechům prostřední část, ve které se dostali do dvoubrankového 

vedení. Ve 31. minutě nejdříve využil početní výhodu trefou ze vzduchu Ivo Teichman a ve 

39. minutě zvyšoval na 3:1 přízemní střelou Patrik Petr. Na začátku třetí třetiny sice snížil na 

rozdíl jedné branky domácí Černoch, ale jinak odehrál Sokol poslední dvacetiminutovku 

takticky náramně. Když už to vypadalo, že si Pardubice odvezou tři body, přišla domácí 

rána při hře se šesti hráči v poli. Pouhé čtyři vteřiny před poslední sirénou poslal zápas do 

prodloužení Juhaňák. V nastavené pětiminutovce branka nepadla a v následných nájezdech 

byli úspěšnější Moravané, kteří proměnili všechny tři nájezdy.  

Sokol si tak z Brna nakonec odvezl bod za prohru 3:4 po nájezdech a vůbec poprvé od roku 

2013 dokázal v utkání s týmem z moravské metropole bodovat. Svěřenci trenéra Milana 

Koubka se tak momentálně nachází na páté příčce Tipsport Superligy a v dalším kole 

vyzvou v neděli 22. října na domácí palubovce pražskou Spartu.  

8. kolo Tipsport Superligy: itelligence Bulldogs Brno – Sokol Pardubice 4:3 pn (1:1, 0:2, 2:0; 1:0) 

Branky a asistence Pardubic: 03:49 Michal Janeček (Jiří Jedlička), 30:21 Ivo Teichman (Marek 

Ďopan), 38:32 Patrik Petr (Přemek Pakosta) 

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

Kourek Jan, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Jedlička 

Jiří, Petr Patrik, Bílý Jan, Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Pakosta Ondřej, Teichman Ivo, Formánek Radek 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


