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Pardubice 09 / 02 / 2014 
 

TZ Série porážek prolomena! Chodov si odvezl jedenáct  
branek a tři body zůstaly doma 

 
 

 
 
Konečně, série šesti jdoucích porážek je zažehnána a Sokol si po delším čase připsal vítězství! 
Ovšem ne jen tak ledajaké! Do Pardubic v rámci 20. kola přijeli florbalisté Chodova a 
Východočeši vyvrátili všechny předpoklady. Svému soupeři přidělili jedenáct branek a slaví 
senzační vítězství 11:5.   
 
Pardubickým hráčům se vstup do sobotního utkání povedl náramně. Hned ve druhé minutě 
překvapil brankáře Zicha svým nahozením Radek Krajcigr a domácí vedli o jednu branku. O dvě 
minuty později se skóre měnilo znovu, to když náskok Sokola o gól navýšil po přesném 
Zozulákově pasu Ivo Teichman – 2:0.  
 
Východočeši i nadále pokračovali v aktivní hře a Chodov se příliš do šance nedostával. V patnácté 
minutě Filip Bahník netrefil prázdnou branku, aby se  o pár vteřin později nemýlil a v přesilovce 
rozjásal domácí příznivce potřetí v zápase – 3:0. Do konce první třetiny hosté ještě snížili 
zásluhou Toma Ondruška a do šaten se šlo za stavu 3:1 pro domácí. 
 
Do druhé části hry lépe vstoupili hosté. V jejím úvodu Teichman promáchl před prázdnou 
brankou a zákonitě musel přijít trest. Ve třiadvacáté minutě byl sice vyloučen Michal Kotlas, ale 
Chodov i přesto ve svém oslabení skóroval. Chybu v pardubické rozehrávce potrestal Tom 
Ondrušek a trefil se přesně do pravého horního rohu Levínského branky – 3:2. 
 
Druhá třetina byla celkově na góly poměrně bohatá. Dvěma slepenými brankami na přelomu 
třicáté a jednatřicáté minuty, které od sebe dělilo pětačtyřicet vteřin, Sokol utekl do 
tříbrankového vedení. Přesně se trefili Martin Zozulák a Radek Krajcigr – 5:2. Stejná situace se ale 
opakovala i na druhé straně. 
 
Během minuty a čtyřiadvaceti vteřin se prosadili Jan Jastřabský a Ondřej Vávro, kteří tak přidali 
na dramatičnosti utkání – 5:4. Přesně dvě minuty před koncem ale Ivo Teichman po Zozulákově 
pasu potvrdil pardubickou pohodu a bylo to znovu o dva – 6:4. 
 
Třetí třetina diváky zajisté bavila ze všech nejvíce. Sokol v ní popřel všechny předzápasové zvěsti a 
spekulace, zaskočil Chodov pěti brankami a v klidu si došel pro velmi překvapivé vítězství.  
Druhou polovinu poslední dvacetiminutovky svým gólem nastartoval Jakub Burian – 7:4. Poté 
přišla zhruba dvouminutová třígólová pasáž, ve které se postupně prosadili Radek Krajcigr, jenž 
dokonal hattrick, Matěj Jedrišák a Jaromír Lisa. Skóre tak vypadalo pro domácí zase o něco 
veseleji – 9:5.  Střeleckou pohodu Pardubic potom v sedmapadesáté minutě potvrdil střelou do 
prázdné chodovské branky Martin Zozulák a minutu a půl před koncem uzavřel gólový účet 
zápasu svým druhým gólem Jakub Burian – 11:5. 
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Miroslav Janovský po utkání: „Zápas není ani tak důležitý kvůli zisku tří bodů, ale hlavně 
z psychologického hlediska. Toto vítězství nám určitě může pomoci v nadcházejících 
nejdůležitějších zápasech sezony, které nás čekají. Musíme si uvědomit, co je potřeba hrát a co 
vede k tomu, abychom v extralize vyhrávali. Každý hráč, který byl dnes na hřišti, to musel 
zaznamenat.“  
 
„Do konce sezony nám zbývá pět utkání. Z toho dvě v rámci základní části, které stoprocentně 
bereme jako přípravu pro play down. Z tohoto důvodu jsme také upravili naše příští tréninky, 
bude se jednat o hlavně o kondiční přípravu před souboji o záchranu,“ pokračoval pardubický 
trenér. 
 
„V play down nás čeká Liberec nebo Kladno. Série se bude hrát na tři vítězná utkání a naším 
jediným cílem je zvládnout tyto boje v co nejkratší době, a zachránit se tak v nejvyšší 
soutěži,“ jasně vyhlašuje směrem k dalšímu průběhu sezony Janovský. 
 
Statistiky 20. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. TJ JM Pedro Perez Chodov 11:5 (3:1, 3:3, 5:1) 
 
Branky Sokol Pardubice:  
1. třetina 
1:04 Radek Krajcigr (Jan Jirák) 
3:54 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
15:00 Filip Bahník (Jaromír Lisa) 
 
2. třetina 
29:24 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
30:09 Radek Krajcigr (Jaromír Lisa) 
38:00 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
 
3. třetina 
49:05 Jakub Burian (Martin Zozulák) 
51:13 Radek Krajcigr (Jaromír Lisa) 
53:07 Jaromír Lisa (Radek Krajcigr) 
56:19 Martin Zozulák (Ivo Teichman) 
58:37 Jakub Burian (Ivo Teichman) 
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Branky TJ JM Pedro Perez Chodov: 
1. třetina 
16:37 Tom Ondrušek (Tomáš Sýkora) 

 
 
 
2. třetina 
23:33 Tom Ondrušek (Ondřej Mikeš) 
33:11 Jan Jastřebský (Petr Pražák) 
34:35 Ondřej Vávro (Walter Schubert) 
  
3. třetina 
51:38 Matěj Jendrišák (Walter Schubert) 
 
Vyloučení: 2:3 
Střely: 23:49 
Počet diváků: 220 
Rozhodčí: František Pangerl, Jiří Šedivý 
 
Sestava Pardubice: Levínský (Pipek) – Raiter, Oubrecht, Vaculík, Janeček, Brychta, zozulák, 
Teichman, Lisa, Bahník, Filip, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Jirák, Formánek. 

Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
16.2 18:00 Tatran Omlux Střešovice vs. Sokol Pardubice (SH TJ Tatran Střešovice)  

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


