
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

neděle, 9. dubna 2017 

 
 

TZ Záchranářský souboj se rozhodne v Liberci. Sokol si vynutil sedmý zápas 

Už zřejmě nikoho nepřekvapí, že i šestý duel série mezi Pardubicemi a Libercem nabídl 

napínavou podívanou až do samotného konce. Tentokrát však třetí třetinu zvládl lépe 

domácí Sokol, který si po výhře 4:2 vynutil rozhodující sedmý zápas.  

Oba celky si uvědomovaly důležitost šestého vzájemného klání a podle toho také vypadala 

hra. Ani jeden z týmů nechtěl darovat svému soupeři míček lacinými chybami, a tak byl ze 

začátku k vidění spíše opatrný florbal. Poprvé rozvlnili síť hosté, za které se prosadil 

dorážkou ze vzduchu Baudisch. Sokol byl poté aktivnějším celkem, což mu vydrželo až do 

konce zápasu. Vyrovnání z hole domácích přišlo v 16. minutě, kdy se z předbrankového 

prostoru trefil Martin Zozulák.  

V prostřední části si Sokol vypracoval několik gólových příležitostí, ovšem žádnou z nich 

nedokázal proměnit. Když domácí nevyužili ani nabídnutou přesilovou hru, musela o vítězi 

rozhodnout až třetí třetina. V 51. minutě poslal Pardubice poprvé v utkání do vedení Martin 

Zozulák, ovšem za minutu a půl bylo opět srovnáno, když se z bezprostřední blízkosti 

domácí klece prosadil Marek. Závěr utkání pak patřil domácímu útočníkovi Přemku 

Pakostovi. Ten nejprve v 57. minutě vybídl ke skórování Ivo Teichmana a o minutu později 

přidal gólovou pojistku Sokola.  

Pardubičtí florbalisté tak odvrátili liberecký mečbol a vynutili si rozhodující sedmý duel 

série. O důležité vítězství se velkou měrou zasloužilo domácí publikum, které táhl tradičně 

skvělý choceňský fanklub. Sedmý zápas série mezi Pardubicemi a Libercem zatím nemá 

určené datum, ale je jasné, že se odehraje příští víkend v Liberci. Na toto utkání bude 

pardubický klub vypravovat autobus pro fanoušky, bližší informace přineseme v nejbližších 

dnech na našich facebookových stránkách. 

 

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

Branky a asistence Pardubic: 15:17 Martin Zozulák (Přemek Pakosta), 50:56 Martin Zozulák 

(Přemek Pakosta), 56:39 Ivo Teichman (Přemek Pakosta), 57:43 Přemek Pakosta (Jakub 

Burian) 



 

 

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 to nebyl z naší strany herně nejlepší 

zápas. Ale co nám fungovalo, byla morálka mužstva, kterou jsme si dokázali, že když se hraje 

celých šedesát minut, tak to vede k vítěznému konci. Dnes nás navíc hnali opět fantastičtí 

diváci, před kterými tenhle zapas nešel prohrát. V týdnu se kvalitně připravíme na rozhodující 

bitvu a věřím, že tohle vítězství nám pomůže poslední zápas zvládnout.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Krále: „Na dva góly se ve florbale vyhrává velice těžko. 

Neproměněné šance ve druhé třetině a hloupost na konci třetí třetiny nás stály tento zápas. Za 

týden si dáme zápas pro velké kluky, který této sérii bude slušet. Děkujeme divákům za 

skvělou atmosféru.“ 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


