
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

neděle, 19. listopadu 2017 
 
 

TZ Prodloužený víkend Sokolu nevyšel. Východočeši podlehli Otrokovicím i 

Liberci 

Uplynulý víkend se nesl ve znamení dvou superligových zápasů během tří dnů. Pardubičtí 

florbalisté však nedokázali z utkání proti Otrokovicím a Liberci získat ani jeden bod. V pátek 

nejprve prohráli na Moravě 0:2, v neděli pak ve výjezdním utkání v Chrudimi 6:8. 

Východočeši zajížděli na státní svátek 17. listopadu na půdu Otrokovic, tedy jejich souseda v 

tabulce. Přes šest stovek diváků sledovalo bitvu dvou perfektních obran a nakonec také jeden 

z gólově nejskromnějších zápasů v historii. Na branku si muselo obecenstvo počkat až do 25. 

minuty, kdy zaváhání v hostující rozehrávce využil domácí Jurčík. I v následujícím průběhu 

viděli diváci pramálo nebezpečných situací, ale o něco aktivnější byly přece jen Otrokovice. 

První a druhou trefu domácích nakonec dělilo dalších třicet minut, když se v 57. minutě trefil 

ze vzduchu Kittel a rozhodl o výhře svého týmu 2:0. V neskutečně defenzivně odehraném 

utkání nenašel Sokol recept na domácího brankáře Michajloviče, který si tak připsal první čisté 

konto v nejvyšší soutěži. „Vyrovnaný zápas, ve kterém dominovaly obrany a brankáři. Bohužel 

Otrokovice dneska svoje šanci proměnily a nám se to nepovedlo. Děkuji fantastickým divákům 

za vytvoření bouřlivé atmosféry, na kterou jsme z domácího prostředí zvyklí,“ řekl po utkání 

trenér Milan Koubek.  

O dva dny později vyvezl Sokol domácí utkání do nedaleké Chrudimi, kam přijel předposlední 

Liberec. Už začátek zápasu naznačil, že půjde o daleko ofenzivnější střetnutí než v 

Otrokovicích. Střelecký účet zápasu otevřel v deváté minutě hostující Ferdan. Ještě do první 

sirény ale Sokol skóre otočil zásluhou dvou gólů Jana Kourka. Ten nejprve v 11. minutě využil 

perfektní pas Karla Brychty a v 18. minutě využil první přesilovku Pardubic. Ve druhé části 

domácí zcela propadli a Liberec nekompromisně trestal. Třemi brankami se svěřenci Zdeňka 

Skružného dostali do dvoubrankového trháku, který na začátku třetí třetiny ještě navýšili. V 

prvních sedmi minutách třetí části Severočeši vsítili další tři branky a vytvořili si rozhodující 

náskok. Za hrozivého stavu 2:7 se sice Sokol nadechl k závěrečnému tlaku a výtečné 

chrudimské publikum ho dotáhlo až na dostřel jediné branky. Při závěrečné power play ale 

přišlo další zaváhání a Ferdan do prázdné branky uzavřel na konečných 6:8. „Dneska jsme to 

Liberci usnadnili a nabídli jsme jim dost laciných gólů. Jinak si myslím, že o utkání rozhodla 

druhá třetina, kde jsme tlačili, ale bohužel místo toho, abychom vstřelili branky, jsme je nechali 

dát slepené góly. Ve třetí třetině nás za vítězstvím tlačili fantastičtí diváci, ale bohužel to již 

nestačilo,“ prohlásil trenér Milan Koubek.  



 

 

Sokol se tak momentálně nachází na šestém místě Tipsport Superligy se ziskem 22 bodů. V 

dalším kole čeká pardubické florbalisty v sobotu na Dašické nováček z Ústí nad Labem.  

 

12. kolo Tipsport Superligy Hu-Fa Panthers Otrokovice – Sokol Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 

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

Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček 

Petr, Krigovský Filip, Jedlička Jiří, Petr Patrik, Bílý Jan, Formánek Radek, Kunt Ondřej, Černý Petr 

 

13. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC Liberec 6:8 (2:1, 0:3, 4:4) 

Branky a asistence Pardubic: 10:04 Jan Kourek (Karel Brychta), 17:20 Jan Kourek (Marek Ďopan), 

48:31 Marek Ďopan, 49:37 Přemek Pakosta (Jan Bílý), 50:12 Ivo Teichman (Tomáš Dlesk), 56:47 Ivo 

Teichman (Marek Ďopan) 

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

Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček 

Petr, Krigovský Filip, Petr Patrik, Bílý Jan, Formánek Radek, Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Černý Petr, 

Slabý Lukáš 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


