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Pardubice 06 / 09 / 2013 
 
TZ Pardubicím návrat do extraligy vyšel. Doma porazily Ostravu 
 

 
 

Pardubičtí florbalisté zvládli návrat do florbalové AutoCont extraligy na výbornou. V úvodním 
kole nejvyšší české soutěže porazili hráči Sokola Pardubice FBC ČPP Software Ostravu 6:4.  
 
Skvělý comeback do florbalové extraligy zaznamenali hráči Sokola Pardubice. FBC ČPP Software 
Ostravu porazili v domácím prostředí po třetinách 1:1, 2:1, 3:2 konečným výsledkem 6:4. Do 
tabulky si tak hned v prvním možném duelu připsali tři velice cenné body. V úvodu střetnutí to 
přitom na žádnou bodovou žatvu nevypadalo. Ostrava se na dlouhé minuty usadila na polovině 
Pardubic a domácí mohli být rádi, že inkasovali pouze jednou. 
 
Až premiérová trefa obránce Štěpána Raitera v extralize nápor soupeře utlumila. „Na hráče padla 
v první desetiminutovce klasická nováčkovská nervozita. Naštěstí nás podržel brankář Jan Pipek a 
pomohl nám tak se odrazit ke hře, která už vypadala mnohem lépe,“ říká pardubický trenér 
Miroslav Janovský. 
 
A Sokol hned v úvodu druhé třetiny ukázal, že s ním soupeři budou muset počítat. Za 53 sekund 
nasázel soupeři dvě branky a ve hře byl díky kombinační hře lepším týmem. „Pak jsme ale začali 
víc kombinovat na krásu, než na účel a vyrobili jsme na konci druhé části spoustu zbytečných 
chyb. Ostrava jednu z nich potrestala a byla to možná potřebné varování. Ve třetí už totiž bylo 
ztrát výrazně méně a po zásluze jsme utkání dovedli do vítězného konce,“ dodává trenér Sokola.  
 
Jeho svěřenci dokázali ve třetí části dvakrát využít výhodu přesilové hry a k tomu navíc potrestali 
chybu soupeře. Šest minut před koncem si tak už vypracovali čtyřgólový náskok, a přestože 
Ostrava mocně dotahovala a dokázala z něj dvě branky odmazat, navíc už to nestačilo. „Prohráli 
jsme zaslouženě vzhledem k tomu, že jsme přestali dodržovat pokyny, které jsme si řekli před 
zápasem už v 10. minutě 1. třetiny. Poté naše hra upadala do podprůměru, který se neslučuje s 
extraligovým výkonem,“ prohlásil trenér Ostravy Jan Holovka.   
 
Sokol Pardubice tak po vítězství 6:4 může slavit první tříbodový úspěch. Už v neděli bude usilovat 
o další, kdy zavítá na palubovku Brna.  
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Statistiky 1. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. FBC ČPP Software Ostrava 6:4 (1:1, 2:1, 3:2) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
09:12 Štěpán Raiter (Jakub Burian) 
2. třetina 
20:14 Martin Zozulák (Ivo Teichman) 
20:53 Radek Krajcigr (Ondřej Vaculík) 
3. třetina 
41:31 Ivo Teichman (Jakub Burian) 
50:19 Filip Bahník (Jakub Burian) 
53:30 Jaromír Lisa (Jakub Burian) 
 
FBC ČPP Software Ostrava: 
1. třetina 
03:36 Petr Skácel (Miroslav Mayer) 
2. třetina 
32:57 Miroslav Mayer (Petr Skácel) 
3. třetina 
54:48 Dominik Klimscha (Václav Komačka) 
57:40 Petr Skácel (Petr Krzyžanek) 
 
Vyloučení: 0:4 (2:0) 
Střely: 31:33 
Počet diváků: 211 
Rozhodčí: Petr Černý a Jiří Janoušek 
 
Sestava Pardubice: Pipek – Šťastný, Raiter, Jirák, Brychta – Zozulák, Teichman, Burian – Lisa, 
Krajciger, Vaculík – Krigovský, Bahník, Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
8.9. 17:00 itelligence Bulldogs Brno vs. Sokol Pardubice (MSH Vodova Brno) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


