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TZ Sokol nezvládl závěr pátého duelu. V sobotu bude proti Liberci bojovat o 

prodloužení série 

Pátý zápas série mezi pardubickým Sokolem a Libercem nabídl podobný průběh jako v 

předešlých kláních. Východočeši dlouho kontrolovali hru a drželi dvoubrankový náskok, 

Liberec však povedeným finišem skóre otočil a po výhře 5:4 se dostal do vedení 3:2 na 

zápasy. 

První třetina nabídla zajímavou podívanou a nakonec byla i tou, ve které padlo nejvíce 

branek. Skóre utkání otevřel na začátku třetí minuty Lukáš Gregor, kterému parádně nabil 

Michal Janeček. V šesté minutě už ale bylo srovnáno, když se prosadil domácí Klucho. Sokol 

však našel rychlou odpověď a o minutu později vrátil hostům vedení svou premiérovou 

trefou Ondřej Kunt. Stejnou mincí ale opláceli i domácí a na konci 8. minuty bylo opět 

srovnáno po výstavní trefě Strobacha. Do konce první části už branka nepadla, i přes 

dvojnásobnou početní převahu Sokola.  

Druhá perioda patřila hostujícímu Sokolu. Třetí branku vstřelil ve 22. minutě Lukáš Gregor a 

poslal Pardubice opět do vedení. Po celou prostřední část byl Sokol aktivnějším celkem a 

kontroloval hru. K tomu si navíc vypracoval několik brankových příležitostí a jednu z nich 

využil ve 33. minutě Jan Kourek, čímž hostům zařídil do třetí třetiny dvoubrankové vedení. 

Do závěrečné části vstoupil Sokol s jasným cílem – nepustit Liberec na dostřel. To se mu 

ovšem dařilo pouze do 46. minuty, kdy využil zaváhání v pardubické rozehrávce Hůza. O 

sedm minut později už bylo vyrovnáno, když podruhé v utkání prostřelil Levínského 

Strobach. Zřejmě rozhodující moment utkání přišel v 57. minutě, kdy rozhodčí nařídili po 

zákroku Karla Brychty trestné střílení ve prospěch Liberce. To domácí Klucho ještě nevyužil, 

ale v následné přesilové hře vstřelil v 59. minutě vítěznou branku Severočechů Ferdan.  

Sokol tak ztratil další výtečně rozehraný zápas a nyní ho čeká náročný úkol. Za stavu 2:3 na 

zápasy bude odvracet liberecký mečbol a bojovat o prodloužení celé série. Šesté utkání je 

na programu v sobotu 8. dubna v 18 hodin na Dašické.  

 

5. zápas play down Tipsport Superligy: FBC Liberec – Sokol Pardubice 5:4 (2:2, 0:2, 3:0) 

Branky a asistence Pardubic: 02:10 Lukáš Gregor (Michal Janeček), 07:06 Ondřej Kunt 

(Jakub Burian), 21:56 Lukáš Gregor (Michal Janeček), 32:00 Jan Kourek (Tomáš Dlesk) 



 

 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Musil Petr - Oubrecht Václav, Kunt Ondřej, Janeček 

Michal, Brychta Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk 

Tomáš, Gregor Lukáš, Pakosta Ondřej, Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Burian Jakub, 

Chmelař Dominik, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip 

Komentář trenéra FBC Liberec Jana Krále: „Dnes od nás asi nejhorší výkon v sérii, který 

paradoxně stačil na vítězství. Dobře jsme hráli prvních deset minut, pak jsme úplně vypadli z 

tempa. Zápas se opět rozhodl v poslední pětiminutovce, která byla z naší strany lepší než 

soupeřova. Děkujeme divákům.“ 

Komentář trenéra Sokol Pardubice Milana Koubka: „Dneska slabší první třetina. Ve druhé a 

ve třetí třetině jsme se zlepšili. Bohužel nám nevyšla koncovka podle představ. Věřím, že za 

dva týdny se tady zase uvidíme.“ 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


