
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 
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TZ První prohra přišla po dramatu s favoritem. Sokol podlehl Mladé Boleslavi 

4:5 

Pardubičtí florbalisté přišli v pátém utkání letošní sezóny o dosavadní neporazitelnost. V 

neděli se na Dašické utkali s taktéž stoprocentní Mladou Boleslaví a i když s favoritem drželi 

po celý zápas krok, nakonec si všechny body odvezl z Dašické soupeř.  

Nejatraktivnější částí celého utkání byla v neděli jednoznačně první třetina. Začátek utkání 

vyšel lépe hostům, které poslal do vedení ve 4. minutě Gruber. Na konci šesté minuty byl 

navíc vyloučen Tomáš Dlesk a Mladá Boleslav dostala výtečnou příležitost k navýšení 

náskoku. Opak byl ovšem pravdou a při vlastním oslabení pláchl hostující obraně Jan Bílý a 

umístěnou střelou vyrovnal na 1:1. Pár vteřin po Dleskově návratu se navíc síť za Bauerem 

třepetala podruhé, to když se z předbrankového prostoru prosadil Jan Kourek. Případný 

větší tlak Sokola pak utnula dvojice navazujících vyloučení Němečka a Dleska. To první ještě 

zůstalo nepotrestané, ale v 15. minutě bylo srovnáno opět zásluhou Grubera. Mladá 

Boleslav se začínala dostávat do herní pohody, což vyústilo ve třetí branku hostů, kterou na 

začátku 17. minuty vsítil Curney. Když už to vypadalo, že se půjde do šaten za stavu 2:3, 

utekl do samostatného úniku Michal Janeček, jehož za cenu faulu zastavil hostující Novák a 

sudí nařídili trestné střílení. K němu se postavil Marek Ďopan a s přehledem vyrovnal na 3:3. 

Druhá perioda pak vyšla lépe Mladé Boleslavi, která ji vyhrála 2:0 díky brankám Radka 

Krajcigra a Tomáše Chrousta. V konečném zúčtování šlo o rozhodující dvoubrankový 

náskok, protože Sokol už v dalším průběhu utkání nedokázal vyrovnat. Ve 42. minutě svou 

druhou brankou v zápase sice snížil Jan Kourek na rozdíl jediného gólu, v dalších případech 

ale zastavila pardubické střely branková konstrukce nebo připravený Bauer. Mladá Boleslav 

tak v Pardubicích uhájila prozatím stoprocentní bilanci, domácí Sokol se naopak poprvé v 

ročníku 2017/2018 musel před svým protivníkem sklonit. I přes prohru předvedli domácí 

hráči další povedený výkon, který ocenila necelá pětistovka diváků po zápase velkým 

potleskem. „Dnes jsme si dokázali, že i proti favoritům jsme schopni zahrát vyrovnanou partii. 

Myslím, že dnes nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Ve třetí třetině jsme dokázali Boleslav 

zatlačit a k vyrovnání chybělo opravdu málo,“ řekl po utkání trenér Milan Koubek.  

Sokol teď čeká trojice venkovních zápasů, ten první už tento čtvrtek proti Vítkovicím. V 

domácím prostředí se Východočeši představí 22. října proti pražské Spartě. 

 



 

 

4. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav 4:5 (3:3, 0:2, 1:0) 

Branky a asistence Pardubic: 06:16 Jan Bílý (Karel Brychta), 09:00 Jan Kourek (Filip Krigovský), 

19:34 Marek Ďopan, 41:05 Jan Kourek (Tomáš Dlesk) 

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

Kourek Jan, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský 

Filip, Jedlička Jiří, Petr Patrik, Bílý Jan, Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Černý Petr, Savický Jan, Pakosta 

Ondřej 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


