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Pardubice 08 / 09 / 2014 
 

TZ Sokol na úspěch z Czech Openu nenavázal. Na domácím turnaji skončil šestý 

 
 

 

Během právě skončeného víkendu se v pardubických halách Dašická a Na Olšinkách uskutečnil 

třináctý ročník tradičního Sokol Cupu. Bez jediné porážky turnaj ovládlo Brno, domácí 

Pardubice skončily díky těsné porážce v posledním zápase šesté. 

Domácí tým přitom do turnaje vstoupil dobře. V prvním zápase změřil v sobotu od 11:00 síly 

s nováčkem v extralize z Vinohrad a po parádním výkonu si mohl do tabulky připsat první tři 

body. Po první třetině sice Vinohrady vedly 4:1, ale ve zbylých částech zápasu se Pardubice 

vzepjaly k velkým výkonům a dostaly se dokonce do vedení 7:4. Nakonec ale uhájily těsnou 

výhru 8:7. 

V tomto zápase ale pardubická radost skončila. Ještě v sobotu Východočeši nastoupili ke 

druhému utkání proti Ostravě, v zápase byly Pardubice opět nuceny dohánět náskok soupeře, 

ale tentokrát už to nevyšlo – Ostrava zvítězila 6:3. 

V neděli Sokoli nastoupili k prvnímu utkání ještě o hodinu dříve, v 10:00 bylo totiž naplánováno 

úvodní buly zápasu s pozdějším vítězem turnaje z Brna. Ani tento zápas, ale domácí od prvních 

minut neměli pod kontrolou, a to se vymstilo. V pohodě hrající Jihomoravané zvítězili 5:1 a mohli 

se těšit na finále proti České Lípě. 

Zato Pardubice byly díky dvěma prohrám odsouzeny k zápasu o páté místo, ve kterém se střetly 

s celkem FbK Svitavy. Zápas mohl být pikantní pro pardubického útočníka Martina Junka, jenž ve 

Svitavách minulou sezónu hostoval. Toto utkání bylo vyrovnané od první do poslední minuty. 

Dlouho se čekalo na gól, ten nakonec vstřelili jako první hosté, ovšem stále na hřišti nebylo znát 

větších rozdílů. 

V poslední třetině potom Svitavy navýšily svůj náskok na dvoubrankový, a to už bylo na 

pardubické hráče moc. Vehementně se snažili o vyrovnání, měli spoustu gólových šancí, ale 

jediné na co se zmohli, bylo snížení na konečných 1:2 z pohledu domácích. 

V turnaji nastal jeden kuriózní moment, kdy Ostravané odjeli po zápasech ve skupině domů a 

nedostavili se tak k zápasu o třetí místo se Znojmem. To se tak po kontumaci a papírové výhře 

5:0 mohlo radovat právě z bronzové pozice. „Mrzí mě to. Na tento zápas nám dorazili kluci, kteří 

se táhli spoustu kilometrů, a mně nezbylo, než se s nimi vrátit zase domů,“ říkal před zápasem 

znojemský trenér. 
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Konečné pořadí turnaje 

1. itelligence Bulldogs Brno 

2. FBC BRZDY CZ Česká Lípa 

3. TJ Znojmo LAUFEN CZ 

4. FBC ČPP Software Ostrava 

5. FbK Svitavy 

6. Sokol Pardubice 

7. Spartak Pelhřimov 

8. TJ Sokol Královské Vinohrady 

 
 
 

 

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


