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TZ Sokol sahal po televizní senzaci. Mladá Boleslav rozhodla až v závěru 
 
Rovnocenným soupeřem Mladé Boleslavi byli pardubičtí florbalisté po celou dobu pondělního 
televizního duelu. Konečnou podobu skóre určil až samotný konec.Tadeáš Chroust vstřelil 
vítězný gól Středočechů pouhých 25 vteřin po pardubickém vyrovnání. Sokol si tak připsal třetí 
porážku v řadě. 
 
Východočeši znovu potvrdili fakt, že jim přítomnost televizních kamer svědčí. Po loňských dvou 
výhrách neměli k bodům daleko ani tentokrát. A to i přesto, že na začátku třetí minuty 
prohrávali již 0:2 po trefách Tomášů Chrousta a Nováka. Naštěstí pro domácí dokázal za další tři 
minuty odpovědět Dominik Chmelař a z předbrankového prostoru nakopl Sokol k výbornému 
výkonu.  
 
Favorit z Mladé Boleslavi sice po celý zápas držel balónek více na svých holích, pardubičtí hráči 
však hrozili především z rychlých protiútoků. V průběhu utkání navíc nepustili hosty do většího 
než dvoubrankového vedení, což se ukázalo jako velmi důležité. Druhá perioda skončila taktéž 
2:1 pro hráče z města automobilů, když se prosadili Gwuždž s Novotným. Hosté vstřelili také 
třetí branku v prostřední dvacetiminutovce, ovšem do vlastní sítě. Nahrávku Zozuláka totiž za 
záda Korába tečoval obránce Novák. 
 
Ve třetí části se domácí nadechli ke skvělému finiši. Nejprve se přesnou ranou prosadil Michal 
Janeček a v 55. minutě dokázal po spolupráci s Teichmanem vyrovnat Martin Zozulák. 
Bezprostředně po vyrovnávající brance ovšem domácí nepozorně odbránili standardní situaci, 
čehož využil k vítězné trefě Tadeáš Chroust. Sokolové nepřetavili v pátý gól ani závěrečný tlak, 
při kterém je hnala opět výtečně zaplněná Dašická. Všechny tři body si tak z televizního souboje 
odvezla Mladá Boleslav. 
 
Svěřenci trenérů Vichra a Koubka si tak připsali třetí porážku v řadě, nutno ovšem dodat, že 
poslední dva zápasy sehráli s největšími adepty na mistrovský titul. Ba co víc, jejich výkon ukázal, 
že pokud se vyvarují vyloučení a zbytečných chyb, mohou odehrát vyrovnaný part s kýmkoliv. 
Druhou polovinu letošního ročníku Tipsport Superligy zahájí pardubičtí florbalisté v sobotu, kdy 
zajíždí na půdu Bohemians Praha.  
 
11.kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav 4:5 (1:2, 1:2, 
2:1) 
Branky a asistence Pardubic: Chmelař (Janeček), Zozulák (Ďopan), Janeček (Bahník), Zozulák 
(Teichman) 
Sestava Pardubic: Levínský (Vítek) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Šťastný, Brychta, Lisa, Kunt - 
Zozulák, Teichman, Pakosta, Chmelař, Bahník, Janeček, Junek, Němeček, Dlesk, Krigovský, 
Osinek 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 

 


