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TZ Westernová přestřelka. Sokol nasázel České Lípě patnáct branek a má 

další výhru 

Pokud přišli diváci v pátek do českolipské haly za ofenzivním florbalem, pak jistě odcházeli 

spokojeni. Třiadvacet branek v jednom utkání se jen tak nevidí, většina z nich pak napadala do 

domácí sítě. Sokol se po výhře 15:8 vyšvihl na čtvrté místo, jeho pronásledovatelé ale mají o zápas 

méně.  

Rozhodující náskok si Východočeši vypracovali v první třetině, respektive hned v úvodních 

minutách. V sedmé minutě vedl Sokol už 4:0 a vyhnal domácího brankáře Ponomareva z branky. 

Jeho nástupci Dvořákovi se ale ve spolupráci s českolipskou defenzivou nedařilo o moc lépe a 

pardubičtí florbalisté opanovali první třetinu poměrem 7:3.  

Tento náskok si už Sokol do konce utkání vzít nenechal, naopak ho ještě navyšoval. Pardubice 

nakonec utkání proti nováčkovi z České Lípy vyhráli divokým rozdílem 15:8 a v tomto zápase 

nastříleli více branek než v posledních dvou zápasech dohromady. Nejvíce se na výhře podílel 

útočník Ivo Teichman, který si připsal sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. Hattrickem se blýskl 

také Lukáš Gregor a první superligový bod si připsal mladíček David Žáček. „Dneska o utkání 

rozhodla první třetina, která se nám povedla. Česká Lípa už do konce zápasu neměla sílu na otočení. 

Myslím, že třiadvacet branek se muselo divákům líbit a můžou dneska, i když jejich družstvo nevyhrálo, 

jít domů spokojení,“ řekl po utkání pardubický trenér Milan Koubek.  

Sokol se tak se ziskem 28 bodů dostal na čtvrté místo Tipsport Superligy, jeho nejbližší 

pronásledovatelé ale mají odehrano o zápas méně. V dalším kole čekají pardubický celek Vítkovice, 

které přijedou na Dašickou 9. prosince.  

14. kolo Tipsport Superligy: FBC 4CLEAN Česká Lípa - Sokol Pardubice 8:15 (3:7, 1:3, 4:5) 

 Branky a asistence Pardubic: 01:41 Přemek Pakosta (Jan Bílý), 01:53 Ondřej Kunt (Filip Krigovský), 

02:44 Lukáš Gregor (Ivo Teichman), 06:38 Karel Brychta (Radek Formánek), 11:00 Jan Kourek, 11:07 

Ivo Teichman (Tomáš Dlesk), 14:24 Michal Janeček (Přemek Pakosta), 24:38 Lukáš Gregor (Ivo 

Teichman), 29:51 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 33:08 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 40:27 Lukáš 

Gregor (Ivo Teichman), 45:25 Tomáš Dlesk (Petr Němeček), 53:36 Tomáš Dlesk (Marcel Lehký), 

56:36 Ivo Teichman (Václav Oubrecht), 59:37 Michal Janeček (David Žáček) 

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

Kourek Jan, Dlesk Tomáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Petr Patrik, Bílý Jan, 

Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Teichman Ivo, Formánek Radek, Gregor Lukáš, Lehký Marcel, Krigovský 

Filip, Žáček David 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


