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Pardubice 19 / 01 / 2014 
 

TZ Pořád stejná písnička. Sokol nezvládl ani další důležitý  
souboj, tentokráte padl s Ostravou 
 

 
 
 
Ani další zápas nevyšel. Sokol Pardubice nastoupil v rámci 18. kola AutoCont extraligy 
k důležitému zápasu o play off proti Ostravě, ale neuspěl. Prohrál o pět branek a o vyřazovací 
boje se bude muset ještě tvrdě bít. 
 
„Prohráli jsme velice důležitý zápas o play off. V zápase se nám nepodařilo pokrýt rychlé 
protiútoky soupeře, o kterých jsme sice věděli, ale při jejich bránění jsme si často pomáhali 
pomocí nedovolených zákroků. Dvě trestná střílení a pět vyloučení hovoří sami za sebe. 
Rozhodně se nedá říct, že by byla Ostrava lepším týmem, ale byla produktivnější, což bylo 
rozhodující. Zatímco její hráči své šance proměnili, my ne. V poslední době se na gól strašně 
nadřeme, a to nás stojí body,“ řekl bezprostředně po utkání pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Do utkání přitom lépe vstoupily Pardubice. Velikou šanci měl v páté minutě Krajcigr, ale uklouzl 
před prázdnou brankou a Ostrava trestala. Hned z dalšího protiútoku se totiž po Libového pasu 
prosadil Patrik Šimíček – 1:0. 
 
Pardubice se ale vzepjaly a brzo našly odpověď. V deváté minutě se po rozehrávce Ostravy dostal 
k míčku Jaromír Lisa a srovnal stav utkání – 1:1. Východočeši měli i nadále slibné šance, například 
Martin Zozulák, jenž utekl domácí obraně a svou střelou zápěstím trefil ostravského brankáře do 
helmy. Dostal se sice ještě k dorážce, ale míček skončil mimo hřiště. 
 
Do konce první třetiny Ostrava ještě jednou skórovala. V šestnácté minutě si šikovně pro 
přihrávku od Petra Skácela seběhl Filip Žák a podruhé v zápase rozjásal domácí – 2:1.  
 
Do druhé části vstoupil znovu lépe Sokol. Šestnáct vteřin po začátku přestřelil branku domácích 
Ivo Teichman, aby mohl o dvě a půl minuty později znovu srovnal stav utkání přesnou střelou 
Radek Krajcigr – 2:2. Netrvalo ale příliš dlouho a hosté znovu vedli, když z velkého brankoviště 
Pipka prostřelil Václav Komačka – 3:2. 
 
Do konce druhé části padly ještě tři branky. Dvě do sítě Sokola zásluhou Komačky a Žáka a jednou 
poté kapituloval brankář domácích, když jej svým druhým gólem v zápase překonal Radek Krajcigr 
– 5:3. 
 
Nástup do třetin Pardubicím svědčil, přesvědčily se o tom i v té poslední, když na jejím začátku 
snížil na rozdíl jediné branky krásnou střelou z první Martin Zozulák a utkání začalo vypadat pro 
hosty úplně jinak – 5:4. Ostravští hráči ale nepřipustili žádné drama a do konce poslední části 
přidali ještě další čtyři branky do pardubické sítě, čímž rozhodli o svém vítězství 9:4. 
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„Důležitý zápas o play off jsme sice prohráli, ale další máme 
před sebou. V domácím zápase s Brnem si už naše hra musí 
"sednout" tak, abychom zabrali a do play off ještě 

proklouzli,“ věří svému týmu a postupu do play off pardubický trenér. 

Statistiky 18. kola AutoCont extraligy mužů 

 

FBC ČPP Software Ostrava vs. Sokol Pardubice 9:4 (2:1, 3:2, 4:1) 
 

Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
8:13 Jaromír Lisa (Radek Krajcigr) 

2. třetina 
22:39 Radek Krajcigr (Ondřej Vaculík) 
34:59 Radek Krajcigr (Karel Brychta) 

3. třetina 
43:31 Martin Zozulák (Jakub Burian) 

FBC ČPP Software Ostrava: 
1. třetina 
5:36 Patrik Šimíček (Marek Libový)  
15:31 Filip Žák (Petr Skácel) 
 
2. třetina 
24:45 Václav Komačka 
28:56 Václav Komačka (Petr Kryžánek) 
29:39 Filip Žák 

3. třetina 
51:45 Petr Skácel (Marek Švajný) 
53:03 Marek Švajný 
57:34 Marek Švajný (Petr Kryžánek) 
59:01 Daniel Kašovský 

Vyloučení: 2:5 
Střely: 10:11 
Počet diváků: 135 
Rozhodčí: Tomáš Sojka a Kamil Sojka 

Sestava Pardubice: Pipek – Brychta, Ďopan, Raiter, Šťastný, Filip, Jirák – Burian, Teichman, 
Zozulák – Bahník, Krajcigr, Lisa – O. Vaculík, Dlesk, Krigovský. 
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Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
25.1. 18:00 Sokol Pardubice vs. itelligence Bulldogs Brno (SH Dašická) 

 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


