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Pardubice 27 / 10 / 2013 
 
TZ Důležité tři body! Sokol porazil pražskou Bohemku 

 
 

 
Florbalisté Sokola Pardubice uspěli v důležité bitvě o play off. FBŠ Bohemians porazili na jejím 
hřišti 8:5. V nesmírně vyrovnané tabulce se posunuli na pátou příčku a už v pondělí se postaví 
pražské Spartě. 
 
Skvělá první třetina, kolaps ve druhé a dobrá práce ve třetí. Hráči Sokola Pardubice si v 8. kole 
AutoCont extraligy poradili s přímým konkurentem o play off FBŠ Bohemians a po třetinách 5:1, 
0:2 a 3:2 ji porazili 8:5. „Tři body jsou přesně to, pro co jsme do Prahy přijeli. Rázný krok jsme 
k nim udělali v první třetině, kdy jsme rozebírali obranu soupeře a nastříleli pět branek. Bohužel 
ve druhé části jsme, pro mě nepochopitelným způsobem, nedokázali vůbec zareagovat na změnu 
postavení hráč soupeře, začali jsme dělat chyby v obraně a navíc dostali laciné branky. Ve třetí 
jsme ještě Bohemce dovolili snížit na rozdíl jediné branky, ale pak už jsme se zvedli a vítězství 
dotáhli do vítězného konce,“ říká trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubice tentokrát táhnul především druhý útok, v čele s Radkem Krajcigrem. Letní posila 
Sokola překonala reprezentačního brankáře Davida Rytycha hned třikrát. Především jeho úvodní 
gól stál za to, kdy kromě soupeřových soupeřů nevídaným způsobem vymíchal i brankáře, který 
v roce 2011 dovedl SSV Helsinky k vítězství v Poháru mistrů. „Radek odehrál velký zápas. Vůbec si 
nedělal hlavu z toho, jaká osobnost v brance proti němu stojí. Do Pardubic jsme ho přivedli jako 
gólového hráče a svoji úlohu vesměs plní. Je ještě potřeba, aby stabilizoval své výkony a 
především zvětšil úspěšnost při situacích, kdy už je sám proti brankáři,“ dodává trenér. 
 
Sokol si tak i díky jeho výkonu připsal do tabulky tři branky a znovu se vrátil v tabulce na páté 
místo. Jenže týmy na osmém až devátém místě jsou seřazeni v pouhých čtyřech bodech a desáté 
jsou navíc Vítkovice, které mají dva zápasy k dobru. Zajistit si klidnější reprezentační pauzu může 
Sokol v pondělí, kdy se utká se sedmou Spartou, která má ovšem na svém kontě stejný počet 
třinácti bodů. A utkání slibuje dramatickou a vyhrocenou podívanou. „V baráži o extraligu jsme 
Spartu porazili 3:2 na zápasy a měla tak letos hrát pouze 1. ligu. Jenže bezprostředně po skončení 
ročníku se sloučila s dalším pražským celkem Future a zůstala tak na extraligové mapě. Vzhledem 
ke spoustě odehraných zápasů mezi námi panuje velká rivalita a i proto věřím, že je 
porazíme,“ vysvětluje kapitán týmu Karel Brychta.  
 
Utkání 9. kola AutoCont extraligy mezi Sokolem Pardubice a AC Sparta Praha Florbal je na 
programu v pondělí 28. 10. od 17 hodin ve Sportovní hale Dašická. Video pozvánku můžete vidět 
zde http://1url.cz/UEEd 
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Statistiky 8. kola AutoCont extraligy mužů 
 
FBŠ Bohemians vs. Sokol Pardubice 5:8 (1:5, 2:0, 2:3) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
05:07 Martin Zozulák (Ivo Teichman 
11:35 Jaromír Lisa (Ondřej Vaculík) 
15:31 Radek Krajcigr (Karel Brychta) 
17:00 Marek Ďopan (Karel Brychta) 
19:35 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
 
2. třetina 
--- 
 
3. třetina 
42:36 Radek Krajcigr (Jaromír Lisa) 
44:29 Radek Krajcigr (Ondřej Vaculík) 
51:49 Filip Bahník (Martin Zozulák) 
 
FBŠ Bohemians: 
1. třetina 
02:19 Viktor Kopecký (Pavel Čihák) 
 
2. třetina 
22:16 Jakub Šárka (Martin Poláček) 
25:54 Martin Poláček (Vojtěch Bagin) 
 
3. třetina 
42:16 Martin Poláček (Aleš Höffer) 
47:44 Jakub Šárka (Aleš Höffer) 
 
Vyloučení: 3:3 + Ivo Teichman 10 
Střely: 36:29 
Počet diváků: 102 
Rozhodčí: Petr Černý a Jiří Janoušek 
 
Sestava Pardubice: Pipek –Raiter, Ďopan, Brychta, Jirák – Zozulák, Teichman, Burian – Lisa, 
Krajciger, Vaculík – Chmelař, Bahník, Formánek – Janeček, Krigovský. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
28. 10. 17:00 Sokol Pardubice vs. AC Sparta Praha Florbal (SH Dašická) 


