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TZ Historicky nejúspěšnější sezóna skončila. Sokol ve čtvrtfinále nestačil na 

Mladou Boleslav  

Sokol ve čtvrtfinálové sérii nedokázal vyhrát po dvou vysokých prohrách v Mladé Boleslavi ani jeden 

domácí zápas. V sobotu sice vedl o dvě branky, padl ale po dvou gólech v závěru 4:6. V neděli pak 

pouze dotahoval a nakonec prohrál 4:9. Pardubice tak končí svou historicky nejlepší sezónu ve 

čtvrtfinále.   

Pardubice se ve třetím utkání poučily z předchozích dvou debaklů, soustředily se na obranu a v 

první části si vypracovaly dvoubrankové vedení. Ve 12. minutě otevřel skóre parádní trefou do 

horního rohu branky z výběhu Václav Oubrecht. O pět minut později se o navýšení vedení postaral z 

protiútoku bekhendem Michal Janeček. Jenže do poloviny zápasu Sokol i kvůli vyloučením o vedení 

přišel a Boleslav šla ve 31. minutě do vedení 3:2. Po přihrávce od Buriana na pravou stranu pálil z 

první přesně Lukáš Gregor, jenže Sokol se z vyrovnání dlouho neradoval. Ve 38. minutě poslal 

Středočechy do vedení znovu v přesilovce Jiří Curney.   

Na začátku třetí periody se i domácí prosadili v početní výhodě a Přemek Pakosta znovu vyrovnal. 

Sokol ovšem nezvládl závěr duelu. Dvě a půl minuty před koncem inkasoval rozhodující branku z 

hole Pluhaře a znovu srovnat se mu nepovedlo i kvůli tomu, že přišlo další pardubické vyloučení. „Z 

naší strany velice zlepšený výkon od zápasů v Boleslavi. Celý zápas jsme byli ve hře o první bod v sérii, 

ale bohužel nás o něj připravila vyloučení. V závěru jsme ani nedostali šanci zkusit zápas dostat do 

prodloužení a soupeř si to zkušeně pohlídal,“ smutnil po sobotní těsné porážce trenér Ladislav 

Štancl. 

V neděli se na branku čekalo až do 23. minuty, kdy otevřela skóre Mladá Boleslav. Ta se potom 

dostala do dvoubrankového vedení, které si pak udržovala a postupně navyšovala. Dvakrát ve 

druhé třetině snižoval Michal Janeček a Sokol i díky dobře chytajícímu Musilovi držel naději na zvrat. 

„Ve druhé třetině jsme udělali chyby, čehož Boleslav využila, proměnila svoje šance, a naopak my jsme 

si jich příliš nevytvořili, takže jsme neměli z čeho dávat góly. Boleslav nám odskočila na manko, které už 

jsme nedokázali stáhnout,“ řekl po utkání útočník Přemek Pakosta. Ve třetí části ale už vládla Mladá 

Boleslav, která do 51. minuty navýšila svůj náskok na sedm branek. „Už jsme tušili, že nám to asi 

neklapne. Byl to velký gólový rozdíl,“ hodnotil pardubický forvard závěr zápasu. „Sezóna se nám ale 

povedla, dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli, takže si myslím, že můžeme být spokojeni,“ dodal 

Pakosta. Mladá Boleslav nakonec čtvrtý duel vyhrála 9:4, v nejkratší možné době ukončila 

čtvrtfinálovou sérii a postoupila do semifinále. Sokolu naopak sezóna skončila.  

 

 



 

 

Čtvrtfinále play off Tipsport Superligy: 

3. zápas: Sokol Pardubice – Technology Florbal MB 4:6 (2:0, 1:4, 1:2) 

Branky a asistence Pardubic: 11:12 Václav Oubrecht (Tomáš Dlesk), 16:58 Michal Janeček (Radek 

Formánek), 31:55 Lukáš Gregor (Jakub Burian), 41:20 Přemek Pakosta (Martin Zozulák) 

Sestava Pardubic: Musil (Levínský) – Oubrecht, Kunt, Brychta, Škeřík, Ďopan, Bílý, Krigovský – Petr, 

Janeček, Zozulák, Kourek, Teichman, Dlesk, Gregor, Pakosta, Burian, Němeček, Formánek 

 

4. zápas: Sokol Pardubice – Technology Florbal MB 4:9 (0:0, 2:4, 2:5) 

Branky a asistence Pardubic: 26:42 Michal Janeček (Radek Formánek), 34:27 Michal Janeček, 56:43 

Přemek Pakosta (Marek Ďopan), 59:37 Přemek Pakosta 

Sestava Pardubic: Musil (Levínský) – Oubrecht, Kunt, Brychta, Škeřík, Ďopan, Bílý, Krigovský – Petr, 

Janeček, Zozulák, Kourek, Teichman, Dlesk, Gregor, Pakosta, Burian, Němeček, Formánek. 

Adam Joska 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


