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TZ Třetí prohra v řadě. Sokol odjel z Brna s debaklem 

Jako na houpačce se zatím pohybují letošní výkony pardubických florbalistů. Po úspěšné 

sérii tří vyhraných utkání v řadě, nyní Východočeši počítají již třetí porážku za sebou. Tu 

poslední si připsali v neděli na půdě Brna, kde podlehli domácímu týmu vysoko 4:13. 

Desáté kolo Tipsport Superligy mezi Brnem a Sokolem bylo duelem dvou sousedů v 

tabulce, kteří se nacházeli na osmém a devátém místě. Dlouho tomu odpovídal také obraz 

na hřišti, kdy se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Hosty poslal do vedení  v 11. 

minutě Michal Janeček, ale ještě ve stejné minutě bylo opět vyrovnáno, když se tvrdou 

střelou prosadil Bauer. První třetinu nakonec ovládlo Brno. Zasloužil se o to Hrubý, který 

prokličkoval celé hřiště a v 18. minutě se štěstím prostřelil Levínského. 

Úvod prostřední části pak patřil Pardubicím. Lukáš Gregor nejprve našel mezírku mezi 

Kuhnovýma nohama a ve 25. minutě vrátil Sokolu vedení Martin Junek. Tento stav vydržel 

až do 32. minuty, kdy se zápas zlomil. Buldoci čtyřmi slepenými brankami do konce druhé 

periody získali rozhodující náskok, na což Východočeši ve zbytku utkání nedokázali 

zareagovat. 

V naprosté pohodě hrající domácí navíc skóre stále navyšovali, konečná cifra na jejich 

straně se zastavila až na čísle 13. Za Sokol už v závěru při vlastním oslabení korigoval pouze 

Ivo Teichman. Pardubičtí florbalisté si tak připsali letošní nejnepovedenější výkon, o čemž 

svědčí i fakt, že si připsali pouze 10 střel na soupeřovu branku. Šanci na reparát budou mít 

svěřenci trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra hned v tomto týdnu v domácím prostředí. 

Na Dašickou přijede ve čtvrtek prozatím poslední pražská Sparta a v neděli se na stejném 

místě utká Sokol s Kladnem. 

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Dneska jsme tady toho moc nepředvedli a 

Brnu jsme cestu ke třem bodů hodně zjednodušili.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Kadlece: „Vyhráli jsme všechny tři třetiny, hrali jsme aktivně, 

měli jsme zařazenou rychlost, narozdíl od předchozího neutrálu.“ 

 

 



 

 

10. kolo Tipsport Superligy: itelligence Bulldogs Brno – Sokol Pardubice 13:4 (2:1, 4:2, 7:1) 

Branky a asistence Pardubic: 10:25 Michal Janeček (Dominik Nikolas Chmelař), 22:37 Lukáš 

Gregor (Marek Ďopan), 25:01 Martin Junek (Petr Němeček), 50:38 Ivo Teichman (Karel 

Brychta) 

Sestava Pardubic: Levínský Jakub, Víšek Jakub - Oubrecht Václav, Janeček Michal, Brychta 

Karel, Zozulák Martin, Kourek Jan, Junek Martin, Dlesk Tomáš, Škeřík Daniel, Gregor Lukáš, 

Bartoš Dominik, Pakosta Přemek, Ďopan Marek, Němeček Petr, Krigovský Filip, Savický Jan, 

Teichman Ivo, Chmelař Dominik, Mědílek Jonáš 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


