
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

pondělí, 23. ledna 2017 

 
 

TZ Závěrečný tlak vyrovnání nepřinesl. Sokol doma podlehl Brnu 

 

Pardubickým florbalistům se proti brněnským Buldokům dlouhodobě příliš nedaří, což se 

potvrdilo i v nedělním utkání na Dašické. V závěru dramatického a napínavého zápasu 

sahali domácí po vyrovnání, místo toho však přišla minutu před koncem brněnská pojistka 

na 7:5 a tři body tak putovali na jižní Moravu. 

Oba týmy vstoupily do utkání sedmnáctého kola Tipsport Superligy velmi aktivně a od první 

minuty bylo k vidění spoustu šancí. Tu první využili domácí zásluhou Filipa Krigovského už 

na začátku čtvrté minuty. Odpověď Brna však na sebe nenechala dlouho čekat a po 

Koutného střele bylo v páté minutě opět srovnáno. Vedení Sokolu vrátil v desáté minutě z 

dorážky Přemek Pakosta a vzápětí dostali domácí možnost přesilové hry. I přes několik 

slibných šancí se jim však nepodařilo skórovat a navýšit své vedení. Odpověď tak přišla na 

druhé straně, a to hned dvojnásobná. V rozmezí osmnácti sekund dokázali hráči Brna 

skórovat hned dvakrát, a tak se šlo poprvé do šaten za stavu 2:3. 

Do druhé části vstoupili opět lépe hráči Sokola a Tomáš Dlesk ve 22. minutě umístěnou 

střelou srovnal na 3:3. V polovině utkání hasil závar před domácí brankou nedovoleným 

způsobem Filip Krigovský a rozhodčí nařídili trestné střílení ve prospěch Brna, které s 

přehledem proměnil Ondráček. Situace, kdy pardubičtí florbalisté srovnali, ale Brno si hned 

vzalo vedení zpět, se opakovala do konce prostřední periody ještě jednou. Na vyrovnání 

Přemka Pakosty odpověděl Juhaňák, tudíž Sokol ztrácel po čtyřiceti minutách stále jednu 

branku. 

Důležitou, a jak se nakonec ukázalo tak také vítěznou trefu, přidali Buldoci v 51. minutě, kdy 

se prosadil Kadlec. Sokol sice hned za minutu opět snížil díky Janu Kourkovi na rozdíl jedné 

branky, ale vyrovnání se už diváci v hale nedočkali. Domácí hráči si v závěru utkání vytvořili 

souvislý tlak, ovšem i přes několik sporných momentů šestý gól vstřelit nedokázali. Pojistku 

do prázdné branky naopak přidal v poslední minutě Coufal.  

 

Sokol si tak po dvou výhrách připisuje první porážku v novém roce a díky dalším výsledkům 

se propadl na jedenácté místo tabulky. Už v sobotu však čeká pardubické hráče další 

důležité domácí utkání, ve kterém vyzvou šesté Otrokovice.   

 



 

 

Komentář trenéra domácích Milana Koubka: „Myslím, že dneska bylo k vidění kvalitní a 

vyrovnané utkání, kterému by více slušela remíza. Bohužel o závěrečný tlak nás připravila vyšší 

moc, proti které nejsme schopni bojovat. Ale po dnešku se nedivím proč je Michal Jedlička 

(trenér Bohemians) tak často vylučovaný. Když navážeme na dnešní výkon, tak věřím, že v 

dalších zápasech máme možnost získat body a poprat se o play off.“ 

Komentář trenéra hostů Jana Kadlece: „Dnes jsme si zápas komplikovali hlavně sami. 

Rozhodnuto mohlo být mnohem dřív. Soupeřova kvalitní obrana určila opatrný průběh 

dnešního večera. Herně jsme střídali lepší i horší chvilky, ale jsem hlavně rád, že se nám 

povedlo zvládnout klíčové momenty utkání a udržet vítěznou náladu.“ 

 

17. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – itelligence Bulldogs Brno 5:7 (2:3, 2:2, 1:2) 

Branky a asistence Pardubic: 03:13 Filip Krigovský (Ivo Teichman), 09:41 Přemek Pakosta 

(Ivo Teichman), 21:42 Tomáš Dlesk (Petr Němeček), 31:09 Přemek Pakosta, 51:56 Jan 

Kourek (Václav Oubrecht) 

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

Karel, Zozulák Martin, Junek Martin, Kourek Jan, Teichman Ivo, Dlesk Tomáš, Gregor Lukáš, 

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

Mědílek Jonáš, Lehký Marcel  

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


