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Pardubice 24 / 02 / 2014 
 

TZ Sokol porazil Liberec, v základní části uhájil deváté místo  
a v play down míří na kladno 

 

 
 

 
 
Do posledního kola v rámci základní části AutoCont extraligy vstoupil Sokol Pardubice s jasným 
cílem – zvítězit a zajistit si pro play down deváté místo. Podařilo se, Liberec prohrál 6:9 a 
Východočeši se tak v play down střetnou s Kladnem. 
 
Sokol své plány plnil od prvních minut a díky zodpovědné hře vedl v sedmé minutě po brankách 
Jaromíra Lisy a Dominika Chmelaře již 2:0. V polovině prvního dějství měl potom velikou šanci na 
navýšení vedení Ivo Teichman, ale brankář Sobotka proti němu předvedl skvělý zákrok a gólu 
zabránil. Liberci se potom podařilo snížit na rozdíl jedné branky, když v čase 18:27 rozvlnil síť 
pardubické branky Radek Valeš – 2:1. 
 
Pardubice se ovšem nenechaly rozhodit a ve druhé třetině s klidem svému soupeři přidělily 
dalších pět branek. Krátce po startu prostřední periody Teichman šikovně tečoval Brychtovu 
střelu od mantinelu a bylo to 3:1. O chvíli později po Bahníkově pasu do druhé vlny přidal svůj 
druhý gól v utkání mladíček Dominik Chmelař a Sokol vedl o tři – 4:1. 
 
Chmelařův gól nastartoval čtyřminutový úsek, ve kterém dokázaly Pardubice hned třikrát 
skórovat. Trefili se také Radek Krajcigr a Martin Zozulák, který ještě o chvíli později jeden gól 
připravil pro Filipa Bahníka – 7:1. Liberečtí se znovu zmohli pouze na jedinou branku, a to až 
v čase 38:21, kdy Martin Blažek snižoval na 7:2 z pohledu domácích. 
 
„Zdálo se mi, že Liberec první dvě třetiny nehrál své maximum a teprve až ve třetí části předvedl 
svůj standardní výkon. Pravděpodobně si také trochu "vybíral" svého soupeře pro play 
down,“ ohlédl se za čtyřiceti minutami utkání trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Že se Liberec ke své hře ve třetí třetině opravdu vrátil, o tom se 209 dorazivších diváků mohlo 
samo přesvědčit. Pět minut po začátku posledního dějství snížil na 3:7 přesnou střelou pod 
břevno Martin Blažek. Poté měl velikou šanci na další branku Ferdan, ale Levínský proti němu 
vytáhl parádní zákrok. 
 
Střelec třetí branky hostů byl později vyloučen na dvě minuty a v přesilovce skóroval znovu Sokol. 
Martin Zozulák, jenž si v tomto utkání vystřílel post nejlepšího střelce základní části, našel 
volného Radka Krajcigra, pro kterého nebyl problém zakončit – 8:3. Liberečtí ale zvýšili svou 
aktivitu a poslední tři minuty byly hodně zajímavé.  
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V čase 57:45 se prosadil Pavel Hůza a třicet vteřin po něm vítěz 
korunky střelců Martin Zozulák – 9:4. 
 

 
 
 
 
 
 
Severočeši se ale nechtěli jen tak snadno vzdát a utkání ještě zdramatizovali dvěma góly 
v posledních dvou minutách, kdy se prosadili Zdeněk Vážný a Matěj Klucho – 9:6. Na více gólů už 
ale nezbyl čas a Sokol tak uhájil vítězství, kterým si zajistil deváté místo po základní části a v play 
down vyzve florbalisty Kladna. 
 
„Cílem před dnešním zápasem bylo vybojovat tři body a zajistit si tak deváté místo v základní 
části a tím i teoreticky výhodnějšího soupeře pro play down, tedy boj o záchranu. Získali jsme tři 
body a dohromady jsme tak v základní části vybojovali 26 bodů, tedy nejvíc v naší extraligové 
historii. Bohužel nám jich ještě pár k postupu do play off chybělo. Možná nejvíc nám chyběly ty, 
které nám sebralo Kladno a máme mu tak co v play down vracet,“ těší se na souboje se 
Středočechy Miroslav Janovský. 
 
„Jsem rád, že se v posledním zápase podařilo Martinu Zozulákovi získat korunku pro nejlepšího 
střelce extraligy. K vítězství v kanadském bodování mu chyběly dva body, ale má tak alespoň v 
další sezoně ještě prostor pro zlepšení,“ spokojeně a s úsměvem doplnil závěrem na adresu 
Martina Zozuláka pardubický trenér. 
 
Statistiky 22. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. FBC Liberec 9:6 (2:1, 5:1, 2:4) 
 
Branky Sokol Pardubice:  
1. třetina 
5:43 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
6:03 Dominik Chmelař (Radek Formánek) 
 
2. třetina 
22:46 Ivo Teichman (Karel Brychta) 
30:34 Dominik Chmelař (Filip Bahník) 
33:51 Radek Krajcigr (Václav Oubrecht) 
34:27 Martin Zozulík (Ivo Teichman 
37:03 Filip Bahník (Martin Zozulák) 
 
3. třetina 
54:07 Radek Krajcigr (Martin Zozulák) 
58:12 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
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Branky FBC Liberec: 
1. třetina 
18:27 Radek Valeš (Tomáš Marek) 
 
2. třetina 
38:31 Martin Blažek (Zdeněk Vážný) 
  
3. třetina 
45:12 Martin Blažek (Pavel Hůza) 
57:45 Pavel Hůza 
58:39 Zdeněk Vážný (Lukáš Veselý) 
59:36 Matěj Klucho 
 
Vyloučení: 1:2 
Střely: 29:23 
Počet diváků: 209 
Rozhodčí: Petr Černý, Jiří Janoušek 
 
Sestava Pardubice: Levínský (Pipek) – Raiter, Oubrecht, Vaculík, Šťastný, Janeček, Brychta, 
Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Dlesk, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Ďopan, Jirák, 
Formánek. 

Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
8.3 18:00 Sokol Pardubice vs. FBC Kladno (SH Dašická Pardubice)  

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


