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TZ Záchranářské drama pokračuje. I po druhém víkendu zůstává stav 

nerozhodný 

Po čtyřech zápasech už se v ideálním případě mohl jeden ze soupeřů radovat ze 

superligové záchrany. Místo toho je ale stav série mezi Pardubicemi a Libercem stále 

nerozhodný. O víkendu si oba celky připsaly na Dašické po jedné výhře, a tak se série 

přemístí do Liberce za stavu 2:2 na zápasy.  

Úvod třetího duelu v sérii patřil jednoznačně Sokolu, který do zápasu vstoupil aktivně a 

koncentrovaně. Výsledkem byly tři góly v liberecké síti v prvních třinácti minutách. To ale 

bylo na dlouhou dobu ze strany Sokola vše, a tak začala stíhací jízda hostů. Snížení přišlo 

ještě na konci první části, na které Liberec navázal gólem do šatny sedm vteřin před druhou 

sirénou. Když dokázali hosté ve 46. minutě vyrovnat na 3:3, nevypadalo to se Sokolem 

nejlépe. Svěřenci trenérů Koubka a Vichra se ovšem zázračně vzchopili a stejně jako jim 

patřil úvod zápasu, tak jim patřil také jeho závěr. Branky Oubrechta, Pakosty a Zozuláka  v 

rychlém sledu vrátily Sokolu tříbrankové vedení a rozhodly o důležitém vítězství, na kterém 

už nic nezměnila ani liberecká korekce při závěrečné power play.  

Za stavu 2:1 na zápasy se chtěl Sokol dostat v neděli do trháku a vybojovat si mečbol. A 

dlouho to vypadalo, že by se to Východočechům mohlo podařit, protože nedělní duel se 

vyvíjel podle stejného scénáře jako ten předchozí. Pardubičtí florbalisté vedli po dvou 

třetinách 3:1 a Liberec musel vsadit vše na ofenzivu, což se mu nakonec vyplatilo. Ve 44. 

minutě přišlo snížení a v 55. minutě vyrovnání na 3:3. Sokol našel odpověď a v 56. minutě 

šel po zásahu Kourka opět do vedení, ale i tentokrát našli hosté odpověď. Poprvé v sérii tak 

dospěl zápas do prodloužení, ve kterém se však ani jeden z týmů neprosadil. Rozhodnout 

tak musely samostatné nájezdy, ve kterých se za domácí trefil pouze Zozulák, zatímco 

hosté překonali Levínského hned třikrát. 

Série se tak o víkendu přesouvá do Liberce za stavu 2:2. Na severu Čech se odehraje jedno 

utkání, ale je jisté, že se poté série ještě jednou vrátí do Pardubic. 

 

 

 



 

 

3. zápas play down Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Liberec 6:4 (3:1, 0:1, 3:2) 

Branky a asistence Pardubic: 06:34 Přemek Pakosta, 06:44 Jan Kourek, 12:43 Ivo Teichman 

(Tomáš Dlesk), 46:45 Václav Oubrecht (Tomáš Dlesk), 47:50 Přemek Pakosta (Martin 

Zozulák), 54:36 Martin Zozulák (Přemek Pakosta) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Musil Petr - Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Janeček 

Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman 

Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Formánek Radek, Burian 

Jakub, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Dnes z naší strany dvě dobré třetiny, kde jsme 

soupeři nedovolili hrát jeho hru. Škoda, že jsme se nevyvarovali herního výpadku ve druhé 

třetině, kde jsme Liberec pustili do hry. Dnes si dobře odpočineme, a zítra se pokusíme 

zabojovat o třetí bodík.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Krále: „Katastrofální začátek zápasu. V půlce se do toho 

dostaneme zpátky zlepšeným výkonem, abychom po vyrovnáni, na které jsme se hodně 

nadřeli, darovali Pardubicím druhý bod. Zítra musíme hrát mnohem lépe.“ 

 

4. zápas play down Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Liberec 4:5 pn (1:0, 2:1, 1:3; 

0:0) 

Branky a asistence Pardubic: 08:22 Martin Zozulák (Přemek Pakosta), 28:42 Martin Zozulák 

(Ivo Teichman), 34:43 Ivo Teichman (Marek Ďopan), 55:12 Jan Kourek (Václav Oubrecht) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Musil Petr - Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Janeček 

Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman 

Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Formánek Radek, Burian 

Jakub, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Vyrovnané utkání, ve kterém jsme v první a 

druhé třetině tahali za delší konec. Bohužel, ve třetí třetině jsme opět Liberci dovolili návrat 

do utkání. Ten tuto šanci využil a vyrovnal. Závěrečné nájezdy už byly loterie. Série je 

vyrovnaná na 2:2, nic víc. My víme, že když budeme hrát 60 minut zodpovědně, tak máme na 

to v Liberci vyhrát.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Krále: „Dnes obrovské morální vítězství, které jsme už 

opravdu potřebovali. Lepší pasáže se střídaly s těmi horšími, ale to k tomu patří. Dnes mi 

možná vyrašily i nějaké šediny. Za týden se sem vrátíme znovu vyhrát.“ 

 



 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


