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Pardubice 06 / 03 / 2014 
 

TZ První krok byl úspěšný. Sokol vede nad Kladnem 1:0 na zápasy 
 
 

 

 

 
Pravou nohou vstoupili pardubičtí florbalisté do první série v rámci bojů o záchranu v nejvyšší 
soutěži. Díky skvěle sehrané poslední třetině rozhodli o svém vítězství v prvním utkání proti 
Kladnu 6:1. 
 
Sokol Pardubice od začátku zápasu naplňoval roli favorita a Kladno k ničemu nepouštěl. Ihned po 
půl minutě hry měl velikou šanci Ivo Teichman, kterého u pravé tyčky našel Martin Zozulák, ale 
první jmenovaný netrefil míček.  
 
Vzápětí domácí dvakrát orazítkovali tyčku kladenské branky. Nejprve nejlepší střelec základní 
části Martin Zozulák vystihl rozehrávku soupeře a řítil se sám na brankáře, ale orazítkoval 
brankovou konstrukci. Stejně tak o pár minut později Jan Jirák, jehož střela doletěla na levou tyč 
branky Kladno. 
 
Gólovou radost si domácí užili v osmnácté minutě.  Jaromír Lisa si vyběhl do středu hřiště a po 
asistenci od Adama Šťastného se trefil přesně pod horní tyč a ukončil první třetinu – 1:0. 
Následovala druhá bezbranková, ve které ale Sokol stále potvrzoval lepšího týmu. 
 
Své úvodní vítězství v sérii Pardubice definitivně potvrdily v poslední třetině, kdy svému soupeři 
přidělily pět branek a Kladnu dovolily skórovat pouze jednou. Vše nastartoval Michal Janeček, 
jenž se prosadil minutu a devět vteřin po hvizdu značícím začátek poslední části – 2:0. 
 
O pár minut později vedení navýšil Martin Zozulák, když za Poštova záda dorazil střelu Jakuba 
Buriana – 3:0. Burian poté mohl přidat čtvrtou branku domácího celku, ale ve 49. minutě minul 
před prázdnou brankou. 
 
Mrzet jej to ale nemuselo. Sokol totiž nabyl pohodlného náskoku během dvou minut a tří vteřin, 
kdy dostal míček do sítě Kladna hned třikrát. Trefili se Jaromír Lisa, Martin Zozulák a gólový účet 
domácích uzavřel Radek Krajcigr – 6:0. 
 
Kladnu se potom podařilo tři minuty a padesát vteřin před koncem zápasu snížit, ale na vítězství 
to už nestačilo. Východočeši v úvodním zápase série o udržení vyhráli 6:1 a ujali se tak v sérii 
vedení 1:0 na zápasy. 
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„První třetina byla z naší strany víceméně v pořádku, kluci hráli to, co jsme potřebovali. Jediné, co 
tomu chybělo, byly góly. S přibývajícím časem, kdy to bylo stále 1:0, byla znát trošku nervozita a 
výkon šel trošku dolů, ale ve třetí třetině se to zase vrátilo. Pro tuto chvíli jsme tedy spokojeni, 
ale víme, že je to stále jedna třetina toho, co potřebujeme. Do zítřejšího zápasu musíme 
nastoupit podobným způsobem a se stejnou koncentrací, která byla dnes super,“ řekl 
bezprostředně po utkání Jan Felsenberg. 
 
Statistiky 1. zápasu Play down AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 6:1 (1:0, 0:0, 5:1) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
17:57 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
 
2. třetina 
--- 
 
3. třetina 
41:09 Michal Janeček (Adam Šťastný) 
45:41 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
52:46 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
53:56 Martin Zozulák 
54:49 Radek Krajcigr  
 
Branky FBC Kladno: 
1. třetina 
---- 
 
2. třetina 
---- 
 
3. třetina 
56:10 Radim Fořt 
 
 
 
 



TISKOVÁ ZPRÁVA 
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  

 
 
 
 

Vyloučení: 0:3 
Střely: 26:18 
Počet diváků: 230 
Rozhodčí: Jakub Furmánek a Radek Štengl 
 
 
 
Sestava Pardubice: Levínský (Pipek) – Raiter, Oubrecht, Vaculík, Šťastný, Janeček, Brychta, 
Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Filip, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Ďopan, Jirák, Formánek. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


