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Pardubice 10 / 01 / 2014 
 

TZ Divácký rekord na Dašické, televizní přenos a hodně branek. 
To byl zápas s úřadujícím mistrem 

 
 

 
 
 
To bylo utkání! Přenášela jej televize a panovala skvělá atmosféra, kterou vytvořila rekordní 
návštěva 608 diváků na Dašické. Dorazivší fanoušci viděli také hodně branek, to vše v rámci 17. 
kola AutoCont extraligy, ve kterém do Pardubic přijely Vítkovice. Hosté potvrdili roli favorita a 
zvítězili 10:6. 
 
Do Pardubic přijel ke svému zápasu úřadující mistr z Ostravy a dával to dost výrazně najevo. 
V první třetině svého soupeře z východu Čech lehce přehrával a vše vygradovalo až ve 
čtyřbrankové vedení Vítkovic. Minutu a půl před koncem první dvacetiminutovky potom snížil na 
1:4 z pohledu domácích Martin Zozulák. 
 
„Bohužel nás asi v úvodu zápasu poznamenala nervozita z toho, že se hraje před televizními 
kamerami, pro většinu hráčů to ostatně bylo poprvé. Hlavní problém byl však v tom, že jsme hráli 
zbytečně ustrašeně, nebyli jsme v tak těsném kontaktu se soupeřovými hráči na naší polovině, 
jak jsme měli být. Vítkovice měly o zlomek vteřiny víc času na práci s míčkem, a to si proti 
takovému soupeři nemůžeme dovolit,“ rozladěně komentuje průběh první třetiny trenér 
Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Do druhé třetiny potom nastoupil zcela jiný Sokol Pardubice. Ihned na jejím začátku se po krásné 
zadovce Radka Krajcigra do předbrankového prostoru prosadil znovu Martin Zozulák a bylo to o 
dvě branky. Sokol zvýšil aktivitu a zhruba za dvě minutky už jen o jednu, když si pro diváky krásný 
průnik vítkovickou obranou nepřipravil nikdo jiný než Radek Krajcigr a skóroval přesně – 3:4.  Do 
konce druhé třetiny pak padly ještě dva góly, a to do každé branky jeden. Za hosty se prosadil 
jejich kapitán Jan Jelínek a za Pardubice skóroval znovu Radek Krajcigr, do kabin se tak šlo za 
stavu 4:5 z pohledu domácích. 
 
„Pozitivní určitě bylo, že jsme se nevzdali a druhou třetinu jsme odehráli vesměs podle mých 
představ. Bohužel nás zase jedna nesmyslná chyba stála další gól v naší síti,“ krátce hodnotí 
druhou třetinu trenér Sokola Pardubice. 
 
Jak se domácím povedla třetina druhá, tak se jim nepovedla ta poslední třetí. Vítkovice se vrátily 
zpět ke své aktivní hře z první třetiny a čtyři minuty po startu poslední dvacetiminutovky vedli 
zásluhou Matěje Koňaříka a kapitána Jana Jelínka 7:4. „Naše snaha s utkáním něco udělat se 
rozsypala hned v úvodu třetí části, kdy jsme špatně střídali, a soupeř nám vstřelil lacinou branku, 
respektive dvě. Tímto byla naše snaha značně otupená,“ pokračuje dál nepříliš veselým tónem 
trenér Janovský. 
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O rychlou odpověď se po Krigovského přihrávce pokusil 
přesným zásahem Adam Šťastný, jenž upravil na 5:7 z pohledu 
domácích, ale nestačilo to. Úřadující mistr přidal další dvě 

branky a bylo po zápase – 5:9. „ V zápase byl patrný výkonnostní rozdíl v dovednostech hráčů 
obou týmů. Naše práce s míčkem, ať už je to zpracování nebo přihrávka, trvá strašně dlouho. 
Vítkovice si v tomto směru počínaly daleko lehčeji a přesněji,“ hledá další příčiny neúspěchu 
lodivod pardubické střídačky. 
 
Tři minuty před koncem ještě domácí příznivce rozjásal svým gólem Michal Janeček, ale 
čtyřiatřicet vteřin před ukončením základní hrací doby se pohlednou střelou pod břevno 
prezentoval Lukáš Hájek a uzavřel gólový účet zápasu – 6:10. „Bohužel se nám v poslední době 
nestalo poprvé, že na začátku utkání dostaneme čtyři branky a pak celý zápas dotahujeme. Jako 
bychom byli zaskočeni intenzitou, tlakem a vyšším tempem, než ve kterém probíhá trénink a 
nejsme schopni se adaptovat. Dalším problémem je, že v současné době nejsme tak dobře 
kondičně připraveni, jako na začátku sezony. Neplatí to plošně o všech hráčích, ale u některých je 
zřejmé, že jsou pro extraligové tempo nedostatečně připraveni,“ má jasno Janovský. 
 
Jediné, co může hráče i vedení Sokola Pardubice v tomto zápase těšit, je divácký rekord ve 
Sportovní hale Dašická, kterým se pardubický tým dostal do čela návštěvnosti v celé extralize. Na 
Dašickou dorazilo nádherných 608 diváků, kteří se postarali o vynikající atmosféru v průběhu 
celého utkání. „Rozhodně bych chtěl moc poděkovat všem více než šesti stovkám diváků, kteří na 
utkání dorazili. Vytvořili fantastickou atmosféru a jsem pyšný na to, jak celý zápas fandili. Velký 
dík patří především kotli basketbalovo-fotbalových fanoušků, opravdu smekám,“ pokorně 
závěrem vzkazuje směrem k fanouškům pardubický trenér. 
 
Statistiky 17. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. 1. SC WOOW Vítkovice 6:10 (1:4, 3:1, 2:5) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
 
1. třetina 
18:24 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
 
2. třetina 
22:47 Martin Zozulák (Radek Krajcigr) 
24:25 Radek Krajcigr (Filip Bahník) 
36:42 Radek Krajcigr (Marek Ďopan) 
 
3. třetina 
47:20 Adam Šťastný (Filip Krigovský) 
 
1. SC WOOW Vítkovice: 
1. třetina 
7:13 Pavel Jankulár (Matěj Koňařík) 
7:58 Lukáš Veltšmíd (Jan Šebesta) 
14:16 Marek Bräuer (Robin Žydel) 
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16:55 Petr Jankulár (Lukáš Hájek) 
  
 

 
2. třetina 
30:57 Jan Jelínek (Zdeněk Žák) 
 
3. třetina 
40:44 Matěj Koňařík (Václav Gurkovský) 
44:10 Jan Jelínek (Lukáš Veltšmíd) 
49:42 Jan Šebesta (Lukáš Veltšmíd) 
52:24 Jan Šebesta (Lukáš Hájek) 
59:26 Lukáš Hájek (Filip Heczko) 
 
Vyloučení: 3:0 
Střely: 40:39 
Počet diváků: 608 
Rozhodčí: Jakub Nábělek a Radek Štengl 
 
Sestava Pardubice: Pipek (Levínský) – Brychta, Ďopan, Raiter, Šťastný, Filip, Jirák – Burian, 
Teichman, Zozulák – Bahník, Krajcigr, Lisa – O. Vaculík, Dlesk, Krigovský. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
18.1. 16:00 FBC ČPP Software Ostrava vs. Sokol Pardubice (ČPP Aréna Ostrava) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


