
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol PPAS Pardubice 

 
     Pardubice 18 / 11 / 2014 

 

TZ Florbalová revoluce se nekonala. Sokol vyfasoval v Boleslavi „desítku“ 

 

 

 

Mladá Boleslav byla jasným favoritem tohoto střetnutí a svoji roli začala plnit ve druhé třetině, kdy 

se dostala do vedení 4:1. V poslední části potom Středočeši nasázeli do pardubické sítě dalších šest 

branek a o vítězi tak nemohlo být pochyb. Dvě branky Sokova vsítil Radek Krajcigr. 

V prvních minutách utkání byli sice hosté nebezpečnějším týmem, ovšem Boleslav těžila ze své 

produktivity. V páté minutě byl na dvě minuty vyloučen Jaromír Lisa, čehož využil Jiří Curney a vstřelil 

úvodní gól střetnutí – 1:0. 

Východočeši drželi krok se svým soupeřem až do třicáté první minuty, jenže potom boleslavští hráči ve 

vlastním oslabení rozebrali pardubickou obranu a Josef Pluhař zvýšil na 2:0 pro domácí. 

O minutu později sice zpět na rozdíl jedné branky snížil jedním ze svých dvou branek Radek Krajcigr, 

ovšem během následujících dvou minut Mladá Boleslav přidala další dvě branky a definitivně odskočila 

svému soupeři – 4:1. 

Třetí třetina byla potom plně v režii domácích hráčů, a když v 51. minutě Radim Křenek potrestal 

vyloučení Krigovského a zvýšil už na 7:1, o vítězi nemohlo být pochyb.  

V padesáté čtvrté a padesáté páté minutě sice Sokolové snížili zásluhou Krajcigra s Teichmanem na 3:7 

ze svého pohledu, ale posledních pět minut bylo opět plně v režii Mladé Boleslavi. V rozmezí sto 

šestnácti vteřin Středočeši přidali další tři branky a konečné skóre se tak zastavilo až na hodnotě 10:3. 

„Do utkání jsme vstupovali s jasnými taktickými pokyny, ty se nám dařilo plnit půlku utkání, kdy jsme 

byli vyrovnaným soupeřem. Mrzí mě opět naše častá vyloučení. Proti takto silnému soupeři nemůžeme 

být 5x vyloučeni. Dlouho na světelné tabuli svítilo skóre 1:0 až do naší první přesilovky, kde jsme gól 

sice vstřelili, ale bohužel i dostali. Poté jsme ještě dostali dva slepené góly a bylo po druhé třetině. 

Utkání jsme korigovali až na stav 7:3, poté jsme šli do šesti, ale bohužel jsme po sporné situaci dostali 

branku na 8:3 a bylo prakticky rozhodnuto. Stav 10:3 není příznivý, musíme na toto utkání rychle 

zapomenout a soustředit se plně na Vítkovice, které nás čekají již v sobotu na Dašické,“ burcuje asistent 

trenéra Adam Filip. 

Statistiky  
 
BILLY BOY Florbal Mladá Boleslav – Sokol PPAS Pardubice 10:3 (1:0, 3:1, 6:2)  
 
Branky a nahrávky: 6. Curney (Kološ), 31. Pluhař (Rožnovják), 33. Rožnovják (Salát), 34. Jelínek 

(Curney), 48. Kadlec (Bouška), 48. Chroust (Curney), 51. Křenek (Kološ), 57. Mátl (Kadlec), 59. Fojta 

(Salát), 59. Ludvík (Gwuźdź) – 32. Krajcigr, 54. Krajcigr, 55. Teichman (Burian). Rozhodčí: Libor Gavlas 

a Lukáš Mikula. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 410. Střely na branku: 38:26. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Levínský – Ďopan, Brychta, Oubrecht, Lisa, Šťastný, Hauschke – 

Burian, Teichman, Zozulák – Dlesk, Krajcigr, Krigovský – Janeček, Bahník, Chmelař.  
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Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo 

facebook.com/sokolpardubice. 


