
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

sobota, 25. listopadu 2017 
 
 

TZ Sokol doma zvládl roli favorita. Nováčka z Ústí porazil o čtyři branky 

Snad nikdy v historii nebyl Sokol v utkání nejvyšší soutěže podle sázkových kanceláří tak 

velkým favoritem. Tuto úlohu Východočeši v sobotu zvládli a po kontrolovaném průběhu 

utkání proti Ústí nad Labem si připsali tři body za výhru 7:3. 

Pardubičtí florbalisté vstoupili do sobotního utkání 14. kola Tipsport Superligy velmi 

koncentrovaně s jasným cílem – zbytečně nechybovat v defenzivě. To se jim v průběhu 

první třetiny dařilo náramně, navíc přidali nadstavbu v útočné hře. Skóre zápasu proti Ústí 

nad Labem otevřel v 10. minutě po parádním průniku Václav Oubrecht. Na svého 

spoluhráče pak navázal v 19. minutě Jan Kourek a první třetinu vyhrál Sokol 2:0. 

V první minutě prostřední části viděli diváci na Dašické hned tři branky. Hostující góly 

Fuchsiga a Krbce rozdělil pardubický Přemek Pakosta. Po divoké první minutě přebral otěže 

zápasu Sokol a do konce druhé dvacetiminutovky skóroval hned třikrát. Postupně se trefili 

Patrik Petr, Tomáš Dlesk a Filip Krigovský.  

Od stavu 6:2 se zápas prakticky pouze dohrával a diváci viděli v závěrečné periodě už jen 

dvě branky. Na gól domácího útočníka Lukáše Gregora zareagoval na konci zápasu ústecký 

Novák, čímž stanovil konečné skóre na 7:3 pro pardubické florbalisty. „Z naší strany dvě 

třetiny dobrého výkonu, které rozhodly o osudu utkání. Třetí třetina se z mého pohledu již 

jenom dohrávala a byla méně atraktivní. Pro nás důležité tři body, které jsme chtěli a také 

jsme je získali,“ zhodnotil zápas trenér Milan Koubek. Další zápas čeká jeho svěřence 1. 

prosince, kdy zajíždí na půdu České Lípy. 

14. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – Florbal Ústí nad Labem 7:3 (2:0,4:2, 1:1) 

Branky a asistence Pardubic: 09:40 Václav Oubrecht, 18:33 Jan Kourek (Filip Krigovský), 20:36 

Přemek Pakosta, 25:12 Patrik Petr (Přemek Pakosta), 30:22 Tomáš Dlesk (Marek Ďopan), 34:10 Filip 

Krigovský (Jan Kourek), 40:58 Lukáš Gregor (Daniel Škeřík) 

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

Kourek Jan, Dlesk Tomáš, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Petr Patrik, Bílý Jan, 

Škeřík Daniel, Kunt Ondřej, Teichman Ivo, Formánek Radek, Gregor Lukáš, Černý Petr 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 



 

 

 


