
                                
Florbalový klub 

Sokol Pardubice 

 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I.    Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice    IČ: 00527785   DIČ: CZ00527785 
Email: sokol.pardubice@centrum.cz   Web: www.florbalpardubice.eu  
Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800 

 
V Pardubicích dne 22. dubna 2013 

 
TZ: Pardubice urvaly první barážový zápas se Spartou v prodloužení 
  
Florbalisté Sokola Pardubice zvládli první barážové utkání o AutoCont extraligu. Pražskou 
Spartu porazili v dramatickém duelu na její palubovce 3:2 v prodloužení. K vytouženému 
návratu do nejvyšší soutěže jim tak chybí dvě vítězství.  
 
Pardubičtí florbalisté se o další krok přiblížili návratu do florbalové AutoCont extraligy. 
V prvním barážovém zápase dokázali uspět na palubovce svého soupeře. V duelu s AC 
Spartou Praha Florbal ani jednou neprohrávali, vítěznou branku ovšem vstřelili až v osmé 
minutě prodloužení. Po třetinách 0:0, 2:1, 0:1 tak vedou 1:0 na zápasy. „Zápas v úvodu 
vysokým tempem zrovna neoplýval, ale hra obou týmů šla postupně nahoru. Vývoj zápasu 
určitě naznačil, z jakých pozic si oba týmy budou vytvářet své šance. Zatímco Sparta byla 
nebezpečná především ze střel z větší vzdálenosti a následného tlaku před brankou, my jsme 
chodili do šancí z rychlých protiútoků a po kombinační hře,“ říká pardubický trenér Miroslav 
Janovský. 
 
Pardubice šly v průběhu zápasu dvakrát do vedení. Do třetí třetiny šly za stavu 2:1 a měly 
řadu příležitostí svůj náskok navýšit. Sparta ale dokázala sedm minut před koncem vyrovnat, 
a přestože oba týmy chtěly vítězství urvat na svou stranu už v základní hrací době, zápas 
nakonec dospěl až do prodloužení. Blížící se penaltový rozstřel odvrátila až dorážka Ivo 
Teichmana v čase 67:10. „Řekli jsme si, že budeme trpělivě čekat na svoji šanci, že se 
nebudeme hnát do zběsilého útočení, a to se nám podařilo. Myslím si ale, že Sparta v dalších 
zápasech přidá a náš výkon tak pro případný úspěch musí být kvalitnější,“ říká trenér 
Pardubic. 
 
Sokol získal pro závěrečnou fázi soutěže vítanou posilu. Sobotním Superfinále totiž skončilo 
hostování v Chodově reprezentantovi Martinu Zozulákovi. Ten zažil nejpovedenější sezonu 
ve své kariéře. Nejdříve vybojoval zlato z akademického mistrovství světa, v lednu se radoval 
z prvního místa v poháru České pojišťovny a v sobotu si na krk mohl pověsit stříbrnou 
extraligovou medaili. K tomu všemu přidal ještě čtvrté místo v kanadském bodování základní 
části. Baráži dal nakonec přednost před reprezentačním dresem. „Sice jsem měl odjet s 
reprezentací na turnaj do Finska, ale dal jsem přednost právě tomu, abych pomohl svému 
mateřskému klubu v boji o postup do extraligy. Chtěl bych tímto pozvat všechny fanoušky, 
aby přišli o víkendu podpořit pardubické Sokoly,“ říká Martin Zozulák.  
 
Série baráže o AutoCont extraligu se přesouvá o následujícím víkendu do Pardubic. V sobotu 
se ve Sportovní hale Dašická bude hrát od 20 hodin a v neděli od 19 hodin. „Rád bych 
jménem našeho klubu pozval všechny fanoušky a hráče z ostatních našich týmů, aby nás 
přišli povzbudit. Ať se bude série vyvíjet jakýmkoliv směrem, jsou to určitě naše poslední 
domácí zápasy v této sezoně. S jejich pomocí uděláme vše pro to, abychom v neděli mohli 
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společně oslavit návrat do extraligy. Čeká nás ale ještě tvrdá práce,“ říká kapitán týmu Karel 
Brychta. 
 
 
Statistiky 1. zápasu baráže o AutoCont extraligu: 

AC Sparta Praha Florbal vs. Sokol Pardubice 2:3 (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1) 

Branky Sokol Pardubice: 
24:56 Jaromír Lisa (Ivo Teichman), 36:46 Michal Janeček (Filip Bahník), 67:10 Ivo Teichman 
(Jaromír Lisa) 

Branky AC Sparta Praha Florbal:  
27:47 Ondřej Perušič (Michael Rodina), 52:06 Václav Linhart (Jiří Šimůnek) 

 
Vyloučení: 2:0 (0:0) 
Střely na branku: 36:35 
Počet diváků: 127 

Sestava Pardubice: Pipek – Šťastný, Vichr, Ďopan, Vichr, Volkov – Kareš (od 21. Zozulák), 
Bahník, Janeček – Lisa, Teichman, Burian – Matys, Dlesk, Formánek. 
 
Výsledky baráže: 3:2p 
Stav série: 1:0 
 
Termíny baráže o AutoCont extraligu: 
2. zápas: 27. 4. 20:00 Sokol Pardubice vs. Sparta Praha (SH Dašická Pardubice)   
3. zápas: 28. 4. 19:00 Sokol Pardubice vs. Sparta Praha (SH Dašická Pardubice)   
příp. 4. zápas: 4. 5. Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (???)     
příp. 5. zápas: 5. 5. Sparta Praha vs. Sokol Pardubice (???)     
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