
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

neděle, 29. října 2017 
 
 

TZ Druhý pražský skalp za sebou. Sokol vyhrál na půdě Bohemians 8:3 

Sokol má za sebou v letošní sezóně už deset zápasů a v posledním kole si připsal už šestou 

výhru. Ve velké formě hrající pražskou Bohemku porazili Východočeši na její půdě vysoko 

8:3 a upevnili si čtvrtou příčku Tipsport Superligy. 

První třetina utkání desátého kola mezi domácí Bohemkou a pardubickým Sokolem nabídla 

nejopatrnější podívanou ze všech tří dějství. Oba celky hledaly skuliny v soupeřových 

obranách a pomalu zahřívaly své útočné stroje. Jako první se ve 12. minutě prosadili 

domácí, když výtečný výhoz gólmana Kotoučka zužitkoval přesnou střelou Kieler. Sokol 

však dokázal ještě v první periodě odpovědět a souhru s Formánkem zakončil z 

předbrankového prostoru Jan Kourek.  

Prostřední část zřejmě položila základ tříbodového večera Pardubic. Domácí totiž nevyužili 

dvě přesilové hry, což Sokol potrestal hned třemi brankami. V prostřední dvacetiminutovce 

se postupně prosadili Jan Kourek, Ivo Teichman a Přemek Pakosta a Východočeši rázem 

vedli 4:1. Do závěrečné třetiny nastoupili Pražané skvěle a na palubovce byli 

dominantnějším týmem, ovšem Sokol sehrál nadmíru efektivní utkání a trestal každou 

chybu. Na 5:1 zvyšoval Přemek Pakosta a na rozdíl pěti branek poté ve 49. minutě Jan Bílý. 

V ten moment se Bohemka nadechla k velkému tlaku a dvěma rychlými zásahy Jakuba 

Šárky se dostala zpět do zápasu. Pak ovšem přišel další důležitý moment utkání a po 

špatném střídání dostal Sokol další šanci přesilové hry. V té potvrdili svěřenci Milana 

Koubka smrtící úspěšnost a Jan Kourek završil hattrick. Definitivní tečku za utkáním napsal 

v 59. minutě trefou do prázdné klece Ivo Teichman. 

Sokol si tak po skalpu Sparty z minulého týdne připsal druhou výhru nad pražským 

soupeřem v řadě a Bohemians porazil 8:3. „Viděli jsme bouřlivé utkání, ostatně jako vždy na 

půdě Bohemky. Dnes jsme tento zápas zvládli týmově a takticky lépe než soupeř a zaslouženě 

si odvážíme tři body,“ řekl po utkání trenér Milan Koubek. Perníkáři si tak se ziskem 19 bodů 

upevnili čtvrtou příčku Tipsport Superligy a v dalším kole je po reprezentační pauze čeká 12. 

listopadu na domácí palubovce souboj s Ostravou. 

 

 

  



 

 

10. kolo Tipsport Superligy: FbŠ Bohemians Praha – Sokol Pardubice 3:8 (1:1, 0:3, 2:4) 

Branky a asistence Pardubic: 15:20 Jan Kourek (Radek Formánek), 29:50 Jan Kourek (Petr 

Němeček), 33:03 Ivo Teichman (Václav Oubrecht), 35:48 Přemek Pakosta (Marek Ďopan), 46:28 

Přemek Pakosta (Michal Janeček), 48:26 Jan Bílý, 52:56 Jan Kourek (Ivo Teichman), 58:11 Ivo 

Teichman (Václav Oubrecht) 

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

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

Bílý Jan, Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Teichman Ivo, Formánek Radek, Gregor Lukáš, Pakosta Ondřej 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


