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Pardubice 22 / 12 / 2013 
 

TZ Nejvyšší návštěva v letošní sezoně nepomohla.  
  Bohemka veze z Pardubic tři body 
 

 
 

 
 
Konec roku v podání pardubických florbalistů nepatří k těm nejlepším. Hráčům Sokola nevyšel 
ani druhý zápas po reprezentační přestávce, tentokráte na domácí palubovce před nejvyšší 
návštěvou letošní sezony podlehli celku FbŠ Bohemians 4:8. 
 
Pardubice přitom nezačaly utkání vůbec špatně. Se svým soupeřem dokázaly hrát vyrovnanou 
partii a jen těžko šlo určit, který tým je horší. Zhruba v polovině první dvacetiminutovky byl ale 
vyloučen Jakub Burian a hra domácích opadla. Sokol promarnil velikou šanci, když míček už 
poskakoval na brankové čáře hostů, ale obránce Bohemians jej na poslední chvíli stačil odpálit. 
V tomto momentu se potvrdilo pravidlo „nedáš – dostaneš,“ ihned po něm totiž soupeř skóroval, 
a to hned dvakrát v rozmezí šestačtyřiceti vteřin. 
 
„Co se týče první třetiny, jsem přesvědčen o tom, že jsme nebyli horším týmem. Dokázali jsme si 
vytvořit několik solidních šancí, ale bohužel, konec roku nás nezastihl v dobré střelecké formě a 
vypracované příležitosti jsme nebyli schopni přetavit v gól. Naopak jsme špatně odbránili dvě 
rychlé akce soupeře z protiútoku a rázem jsme prohrávali o dvě branky,“ ohlíží se za domácím 
zápasem trenér Sokola Pardubice Miroslav Janovský. 
 
Druhá třetina byla hodně poznamenána častými vyloučeními. Domácí hráči usedli na trestnou 
lavici hned čtyřikrát, přičemž v posledním případě rozhodčí vyloučil po jednom na každé straně. 
Bohemians sice ani jednu přesilovou hru nevyužili, ale dokázali se dostat do hry lépe než domácí 
a v prostřední části přidali další tři branky. Za Sokol zaznamenal gól pouze Martin Zozulák a po 
druhé třetině tak svítilo na tabuli v hale hrozivých 1:5. 
 
„Bylo jednoznačně cítit, že na náš tým padá jakási „deka.“ Věděli jsme, že máme šance, ale 
bohužel jsme je nedokázali proměnit a soupeř, ač nebyl v souvislém tlaku, vždy 
udeřil,“ komentuje utkání nepříliš veselým hlasem Janovský. 
 
Ve třetí třetině Sokol dokázal o sto procent zlepšit svou hru a po vlastní brance Höffera a další 
přesné trefě Zozuláka v přesilovce snížil na rozdíl dvou branek. Poté ale bohužel přišlo 
pětiminutové vyloučení Adama Šťastného za hrubost a bylo po nadějích – přesilovku nejprve 
využil Martin Šimek a do vedení o čtyři branky následně Bohemians poslal Viktor Kopecký. 
V závěru sice ještě snížil Jaromír Lisa, ale v čase 58:21 na konečných 4:8 do prázdné branky 
upravil Adam Růžek. 
 
„Když jsme snížili na rozdíl dvou branek, cítil jsem ze střídačky, že tým je klidně schopný utkání 
vyrovnat. Posledním hřebíčkem do rakve bylo ale bohužel právě pětiminutové vyloučení, kdy 
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nám došly síly a nebyli jsme schopni dostat se zpátky do tempa, 
které bychom potřebovali,“ uzavírá pardubický trenér. 
 
Statistiky 15. kola AutoCont extraligy mužů 

 
Sokol Pardubice vs. FbŠ Bohemians 4:8 (0:2, 1:3, 3:3) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
---- 
 
2. třetina 
37:11 Martin Zozulák 
 
3. třetina 
43:10 Aleš Höffer (vlastní branka) 
49:53 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
58:06 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
 
Branky FbŠ Bohemians: 
 
1. třetina 
12:31 Jakub Šárka (Marek Zapletal)  
13:17 Martin Šimek (Vojtěch Bagin)  
 
2. třetina 
29:05 Martin Šimek (Ondřej Kozák)  
30:12 Pavel Čihák (Vojtěch Zezulka)  
39:59 Vojtěch Bagin (Marek Chlumský) 
 
3. třetina 
55:43 Martin Šimek (Vojtěch Bagin) 
56:29 Viktor Kopecký (Martin Šimek)  
58:21 Adam Růžek 
 
Vyloučení: 5:2 
Střely: 32:41 
Počet diváků: 473 
Rozhodčí: Jiří Dolanský a Vojtěch Sýkora 
 
Sestava Pardubice: Pipek (Levínský) – Raiter, Oubrecht, Šťastný, Brychta, Filip, Ďopan, Jirák – 
Vaculík, Janeček, Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Krigovský, 
Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
9.1. 17:00 Sokol Pardubice vs. 1. SC WOOW Vítkovice (SH Dašická) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


