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TZ Pardubické čekání na body pokračuje. Liberec zaslouženě vyhrál 7:3 

 

Sokol pokračuje v nevydařeném vstupu do sezóny a připsal si čtvrtou porážku ve čtvrtém 

utkání. O prohře 3:7 s Libercem rozhodla především pardubická (ne)produktivita a lacině 

obdržené branky. 

Úvod nedělního utkání přinesl velmi opatrný florbal, oba celky nechtěly chybovat jako 

první. Poprvé musel balónek ze sítě lovit domácí brankář Strýček. V 8. minutě zakončil 

souhru první formace dorážkou vlastní střely Ivo Teichman. Ještě do konce první periody 

však domácí skóre otočili. Dvěma přesnými zásahy ze 12. a 18. minuty se o to postaral 

Daniel Kroupa.  

Výsledkem 2:1 pro Liberec skončila taktéž prostřední část. Radek Valeš nejprve ve 27. 

minutě vsítil třetí branku domácích, na kterou však Sokol nalezl rychlou odpověď. V 

polovině utkání se po přihrávce Martina Zozuláka prosadil Jakub Burian a bylo to opět 

pouze o gól. Tento stav však vydržel pouze půl minuty, kdy Kroupa zkompletoval svůj 

hattrick.  

V závěrečné třetině domácí odskočili do vedení 6:2 a s Pardubicemi to opět vypadalo bledě. 

V 55. minutě ještě vykřesal naději Michal Janeček, ovšem poslední slovo měl muž večera – 

Daniel Kroupa. Liberec si tak po velmi disciplinovaném výkonu došel pro zasloužené tři 

body. Pardubičtí florbalisté tak na první body stále čekají, společně s pražskou Spartou 

zůstávají posledními celky s nulou na kontě. Další utkání čeká Sokol v neděli 9. října, kdy se 

na Dašické střetne s ostravským FBC.  

 

Komentář trenéra FBC Liberec Zdeňka Skružného: "Konečně utkání bez našich 

nevynucených chyb. Vítězství jsme si bojovností, trpělivostí a produktivitou zasloužili. 

Jednoznačně jsme měli lepší forchecking i backchecking." 

Komentář trenéra Sokol Pardubice Milana Koubka: "Dnešní utkání rozhodly dvě jednoduché 

věci. Zaprvé my jsme shořeli v produktivitě, zadruhé jsme si nechali dát sedm gólů, z nichž 

dost bylo laciných." 

 



 

 

4. kolo Tipsport Superligy: FBC Liberec – Sokol Pardubice 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) 

Branky a asistence Pardubic: 07:35 Ivo Teichman (Martin Zozulák), 29:28 Jakub Burian 

(Martin Zozulák), 54:12 Michal Janeček (Tomáš Dlesk) 

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

Karel, Zozulák Martin, Mědílek Jonáš, Junek Martin, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Škeřík 

Daniel, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Burian Jakub, Chmelař Dominik, Ďopan Marek, 

Němeček Petr, Krigovský Filip 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


