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Pardubice 12 / 10 / 2013 
 
TZ Pardubice padly po boji v Otrokovicích 

 
 

 
Nabité hlediště, skvělá atmosféra, nadprůměrný extraligový duel. Florbalisté Sokola Pardubice 
přesto odjíždějí z palubovky otrokovických Panterů bez bodu.  
 
Dobrý zápas se smolným koncem sehráli florbalisté Sokola Pardubice. V 6. kole AutoCont 
extraligy podlehli aktuálně třetímu týmu soutěže Panterům z Otrokovic 3:5, po třetinách 0:1, 2:3 
a 1:1. „Myslím si, že to bylo společně se zápasem s Tatranem naše nejlepší letošní utkání. Hodně 
tomu napomohla divácká kulisa a styl Otrokovic,“ říká pardubický útočník Jakub Burian. 
 
Diváci se v hledišti opravdu nenudili. Oba týmy totiž hrají velice podobným herním stylem 
založeným na neustálém tlaku na míček a rychlém přechodu do protiútoku. Sokol se v zápase 
musel obejít bez útočníka Jaromíra Lisy, který je služebně v zahraničí, a nemocného brankáře 
Jana Pipka. Se zraněním ruky navíc laboruje nejproduktivnější útočník celé soutěže Martin 
Zozulák. Možná z těchto důvodů měl Sokol v první třetině problémy s postupným přechodem do 
protiútoku. „Rozhodně jsme si měli v první části lépe poradit s překonáním jejich obrany. Ve 
druhé části se to zlepšilo, nicméně nás tam srazily zase jiné věci – ztráty míčku na půlce a 
zbytečná vyloučení,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubice sice ve druhé části vstřelily dvě branky a držely nerozhodný stav. Bohužel tři vyloučení 
je stály hodně sil. Těžkou ranou byla také branka, kterou otrokovičtí vstřelili necelou půl minutu 
před koncem třetiny. „Zbytečné vyloučení ve druhé části určitě rozhodly. Dalším důvodem 
porážky je fakt, že jsme dali pouze tři branky, tedy nejméně letos,“ myslí si Burian. Sokol šel do 
poslední části s dvoubrankovou ztrátou. Vysunutou obranou a presinkem ale vyvinul na soupeře 
velký tlak. „Ve třetí třetině jsme byli z celého zápasu nejlepší, bylo to pouze o nás, že jsme tam 
nedali víc gólů. Šance jsme na to určitě měli,“ dodává.  
 
Pardubice navíc už v páté minutě třetí části snížily na rozdíl jediné branky a vytvořily si i několik 
gólových šancí. Žádné ovšem, včetně těch v závěrečné power play, nedokázaly využít. Třicet 
sekund před koncem navíc při hře bez brankáře inkasovaly závěrečný gól. „Diváci se rozhodně 
nenudili a podle jejich komentářů to byl možná nejlepší zápas, který se v Otrokovicích hrál. 
V poslední třetině jsme sice vyrovnat mohli, ale spíš než nevyužité šance rozhodly naše chyby ve 
druhé třetině a zbytečná vyloučení. Důležité je ale také říct, že jsme se drželi ve hře i díky výkonu 
brankáře Jakuba Levínského. Pokud ovšem takovéto výkony předvedeme i v dalších zápasech, tak 
jsem přesvědčený, že play off nebude snem, ale realitou,“ dodává pardubický trenér.  
 
Další extraligový zápas sehrají florbalisté Sokola Pardubice tentokrát na domácím hřišti. V sobotu 19. 
10. se od 18 hodin střetnou v repríze loňského finále 1. ligy s Kladnem.  
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Statistiky 6. kola AutoCont extraligy mužů 
 
FBC Panthers Otrokovice vs. Sokol Pardubice 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
--- 
 
2. třetina 
21:41 Teichman Ivo (Zozulák Martin) 
26:03 Burian Jakub (Zozulák Martin) 
 
3. třetina 
46:03 Ďopan Marek (Burian Jakub) 
 
 
FBC Panthers Otrokovice: 
1. třetina 
12:08 Uhrinovský Lukáš (Matějčík Marek) 
 
2. třetina 
25:29 Sovják Tomáš (Zbořil Adam) 
30:53 Ťopek Karel 
39:22 Matějčík Marek (Ťopek Karel) 
 
3. třetina 
59:33 Matějčík Marek (Ťopek Karel) 
 
 
Vyloučení: 3:2 (0:1) 
Střely: 19:30 
Počet diváků: 325 
Rozhodčí: Kadlec Jan, Kadlec Marek 
 
Sestava Pardubice: Levínský –Raiter, Ďopan, Brychta, Šťastný, Filip – Zozulák, Teichman, Burian – 
Formánek, Krajciger, Vaculík – Krigovský, Bahník, Janeček. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
19. 10. 18:00 Sokol Pardubice vs. FBC Kladno(SH Dašická) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


