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Pardubice 15 / 03 / 2014 
 

TZ Extraligová příslušnost zachována! Sokol porazil  
Kladno 9:5 a slaví udržení se v nejvyšší soutěži 
 
 
 
 
 
Dokonáno jest! Přesně takový scénář, který si stanovili pardubičtí florbalisté, se odehrál v Play 
down v sérii proti Kladnu. Sokol dokázal přidat i třetí vítězství na palubovce Středočechů a po 
výhře 9:5 může slavit udržení extraligové příslušnosti i pro příští ročník AutoCont extraligy! 
 
Pardubice odjely do Kladna s jasným cílem zvítězit, ale tento plán se nerodil lehce. Domácí 
Kladno totiž poslal do vedení ve druhé desetiminutovce úvodního dějství Jan Louvar a další 
starosti Východočechům přidal Jakub Prošek, když v osmnácté minutě zvýšil na 2:0 pro domácí. 
 
Sokol se ale nevzdal a ještě do první přestávky snížil. Nádhernou kombinaci na jeden dotek 
zakončil přesně po Zozulákově přiťuknutí Ivo Teichman – 2:1. 
 
Druhá dvacetiminutovka už potom byla čistě v režii hostů z Pardubic. V čase 25:05 asistent u 
první Teichmanovy trefy Martin Zozulák vyrovnal přesnou střelou k tyči z poloviny hřiště – 2:2. O 
čtyřicet vteřin později Sokol už dokonce vedl. Jaromír Lisa z protiútoku přidal třetí gól svého týmu 
– 2:3. 
 
Ve druhé třetině bylo k vidění několik vážnějších šancí na obou stranách, ale více jich využili 
hosté. Na Lisův gól navázal Václav Oubrecht, když za Poštova záda přesně tečoval střelu právě 
Jaromíra Lisy – 2:4.  
 
Za další dvě minuty a jednu vteřinu už Pardubice vedly o tři. Volný Radek Krajcigr se trefil přesně 
k tyčce a donutil Kladno k výměně brankářů – 2:5. Do konce třetiny si oba týmy ještě připravily 
několik šancí, ale branka už nepadla a po druhé siréně Pardubice měly tříbrankový náskok. 
 
Ihned na začátku poslední třetiny navýšil vedení po přihrávce Chmelaře Jan Jirák, jenž rozvlnil síť 
kladenské branky sto pět vteřin po startu závěrečné dvacetiminutovky – 2:6. Kladno se ale 
nechtělo jen tak snadno vzdát.  Na rozdíl tří branek nejprve snížil svým druhým gólem Jakub 
Prošek a následně, při Burianově vyloučení, Miroslav Hanzlík snížil na rozdíl dvou – 4:6. 
 
Hodně divoký závěr poslední třetiny ale rozhodl o tom, že z této série vyjdou vítězně Pardubice. 
Východočeši totiž přidali do kladenské sítě další tři branky, zatímco Kladno pouze jednu. V čase 
59:47 definitivně potvrdil vítěze zápasu Radek Formánek, když trefil prázdnou branku a 
odstartoval tak pardubické oslavy – 5:9. 
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„V první třetině jsme měli hodně gólových příležitostí, ale naše zakončení nebylo 100procentní, 
málo jsme se tlačili do branky a zbytečně jsme Kladnu dovolili dostat se do dvoubrankového 
vedení. Naše hra se výrazně zlepšila ve druhé třetině. Nechali jsme neschopnost v šatně a daleko 
lépe jsme zvládali hru. Vrátili jsme se k našemu systému a vstřelené čtyři branky nejspíše 
rozhodly o našem vítězství,“ řekl bezprostředně po utkání trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
„V poslední dvacetiminutovce už jsme ale byli zase nervózní. Všichni měli v hlavě konec sezóny a 
neustále jsme čekali, kdy se dostaví šedesátá minuta. Pomohly nám i dvě přesilovky, ve kterých 
jsme byli sice totálně jaloví, ale alespoň jsme to nějakým způsobem přestáli až do konce. 
Definitivně nás potom uklidnil Formánkův gól do prázdné branky,“ pokračoval spokojeně kouč 
pardubických florbalistů. 
 
Statistiky 3. zápasu Play down AutoCont extraligy mužů 
 
FBC Kladno vs. Sokol Pardubice 5:9 (2:1, 1:4, 3:4) 
 
Branky FBC Kladno: 
1. třetina 
12:02 Jan Louvar (Ondřej Slivka) 
17:32 Jakub Prošek (Jan Wild) 
 
2. třetina 
---- 
3. třetina 
46:36 Jakub Prošek (Jáchym Syrovátko) 
48:24 Miroslav Hanzlík (Ondřej Slivka) 
57:53 Václav Oubrecht (vlastní gól) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
18:18 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
 
2. třetina 
25:08 Martin Zozulák (Ivo Teichman) 
25:48 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
27:51 Václav Oubrecht (Jaromír Lisa) 
29:52 Radek Krajcigr (Michal Janeček) 
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3. třetina 
41:45 Jan Jirák (Dominik Chmelař) 
50:19 Jakub Burian (Jakub Levínský) 
59:13 Martin Zozulák (Karel Brychta) 
59:45 Radek Formánek (Filip Bahník) 
 
Vyloučení: 3:1 
Střely: 20:40 
Počet diváků: 77 
Rozhodčí: Oskar Novák a Přemysl Škaloud 
 
Sestava Pardubice: Levínský (Pipek) – Raiter, Oubrecht, Brychta, Filip, Ďopan, Jirák – Vaculík, 
Janeček, Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Formánek. 
 
 
 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


