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TZ Neporažení junioři slaví! G2 liga se vrací do Pardubic 

Juniorům pardubického Sokola stačil k postupu do G2 ligy nejmenší možný počet zápasů. Po dvou 

výhrách nad Kutnou Horou se po čtyřech letech vrací do nejvyšší juniorské soutěže. 

Po suverénním počínání v základní části, ve které nenašli přemožitele, neokusili junioři hořkost 

porážky ani v play up. Úvodní zápas na půdě soupeře vyhrál Sokol 7:4, doma si pak dokráčel pro 

výhru 5:2. „O osudu celé série podle mě rozhodla hned úvodní třetina v Kutné Hoře, kterou jsme 

vyhráli o tři góly. Ukázali jsme naši sílu a od té doby soupeř pouze dotahoval," zamýšlí se útočník 

Lukáš Pilný. 

Do sobotního klání v domácí JABLOTRON Aréně vstupovali junioři s vědomím, že jim v případě výhry 

skončí sezóna s postupem v kapse. A stejně jako v prvním zápase začali svěřenci trenérů Czeczinkara 

a Vichra lépe. Od úvodního hvizdu diktovali tempo hry a postupně navyšovali skóre. Skvělý výkon 

podal v obou utkáních brankář Jakub Víšek a celá defenzíva před ním. Hostům nepomohla ani 

závěrečná power-play a zaplněná hala mohla slavit zasloužený postup do G2 ligy. 

Základní kámen položil juniorský tým již v základní části, ve které mu byla největším soupeřem 

Litomyšl, se kterou svedl dvě vyrovnané bitvy. „Myslím si, že Litomyšl byla výkonnostně výš než Kutná 

Hora, bohužel pro ni postupoval do play up pouze první celek. Kdybychom s nimi prohráli jeden ze 

dvou vzájemných duelů, mohlo to mít horší důsledek než případná jedna porážka s Kutnou Horou," 

říká Pilný.  

Nejstarší mládežnická kategorie se posouvá mezi elitu poprvé od ročníku 2010/2011, kdy šlo však 

pouze o roční anabázi. V příštím roce jsou juniorské vyhlídky i cíle odlišné. „Oslavy postupu byly 

naprosto famózní. Všichni jsme si je užili a zakončili tak úspěšnou sezónu. Už teď ovšem myslíme na 

příští rok a rozhodně chceme do play off," dodává jednoznačně Pilný.  

 

Sokol PPAS Pardubice – FBC Havíři Kutná Hora 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) 

Branky (asistence) Pardubic: Koubek, Pilný L. (Škeřík), Weisser (Pilný L.), Škeřík, Lagron (Osinek) 

Sestava Pardubic: Víšek, Musil - Pilný D., Kunt, Škeřík, Weisser, Seiner, Vlk - Osinek, Lagron, 

Netolický, Pilný L., Foršt, Koubek, Koldinský, Plachý 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


