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Pardubice 08 / 09 / 2013 
 
TZ Sokol překvapil v Brně a má druhé vítězství! 

 
 
 

Skvělý návrat do florbalové AutoCont extraligy mají za sebou hráči Sokola Pardubice. Zatímco v 
pátek si v domácím prostředí vyšlápli na Ostravu, v neděli vyloupili Brno. 
 
Florbalisté Sokola Pardubice potvrzují svá slova, že nechtějí být po návratu do extraligy za žádné 
otloukánky. Po Ostravě to pocítili také brněnští Buldoci, které hráči Sokola porazili v jejich hale 
vysoko 8:4, po třetinách 1:2, 5:0 a 2:2. Po dvou odehraných zápasech tak mají Východočeši na 
svém kontě plný počet šesti bodů. „V průběhu týdne jsem říkal, že nechceme na první body čekat 
dlouho. Po výhře nad Ostravou z nás spadla lehká nervozita. Před zápasem v Brně jsme si 
připomínali, že se nám tady většinou dařilo, a že když budeme hrát trpělivě z obrany, máme šanci 
uspět,“ říká útočník Pardubic Martin Zozulák. 
 
Brno přitom před sezonou výrazně posílilo svůj tým a v zápase mělo být jasným favoritem. Svoji 
roli v úvodu utkání skutečně potvrzovalo a už ve 14. minutě vedlo 2:0. Pardubický tým se znovu 
rozjížděl pomaleji, ale o to větší otáčky postupně nabral. Ještě před koncem první třetiny snížil 
Jaromír Lisa, ale gólovou smršť si pardubičtí hráči schovali na druhou třetinu. Pěti brankami 
postupně nejdříve otočili skóre zápasu a následně si stačili vypracovat i rozhodující náskok. 
Zvláště když Brno vyšlo v této části naprázdno. „Po první třetině jsme ještě víc zatáhli naše křídla, 
aby nám v našem pásmu neprocházely křižné přihrávky. Brnu se tuto obranu nedařilo překonat a 
navíc jsme z tohoto bloku chodili do rychlých protiútoků, které jsme proměňovali,“ vysvětluje 
trenér Luboš Kocourek, který na střídačce zaskakoval za nemocného Miroslava Janovského. 
 
Pardubice šly do poslední části s pohodlným čtyřgólovým náskokem. Během necelých tří minut 
se ovšem smrsknul na dvě branky. Sokolu se naštěstí podařilo během sílícího náporu soupeře 
znovu odskočit na rozdíl čtyř branek, zásluhou využitého protiútoku a proměněné přesilové hry. 
Zodpovědnou obranou už Brnu další nadechnutí neumožnil a domů si tak veze důležité tři body 
za vítězství 8:4. „Podařil se nám start do sezony jako z říše snů. Máme šest bodů a před sebou 
reprezentační přestávku. Věřím, že jsme všem soupeřům vyslali jasný signál, že s námi musí 
počítat. Pardubice už nejsou a nebudou týmem, který by v extralize body pouze rozdával. 
Chceme být letos úspěšní a půjdeme si tvrdě za svým,“ dodává pardubický trenér Miroslav 
Janovský. 
 
Florbalisty Sokola Pardubice, stejně tak jako ostatní extraligové soupeře, teď čeká reprezentační 
přestávka. A Východočeši se pak střetnou se dvěma přetěžkými soupeři. Nejdříve se v neděli 22. 
9. představí na palubovce loňského Superfinalisty Chodova a o týden později přivítají doma 
patnáctinásobného vítěze extraligy Tatran Střešovice. A pozor! Utkání se výjimečně uskuteční v 
ČEZ Areně! 
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Statistiky 2. kola AutoCont extraligy mužů 
itelligence Bulldogs Brno vs. Sokol Pardubice 4:8 (2:1, 0:5, 2:2) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
15:56 Jaromír Lisa (Karel Brychta) 
2. třetina 
24:02 Martin Zozulák (Ivo Teichman)  
30:14 Ivo Teichman 
31:47 Jaromír Lisa (Ondřej Vaculík) 
35:26 Ivo Teichman (Martin Zozulák)  
39:55 Radek Krajcigr (Štěpán Raiter) 
3. třetina 
46:08 Martin Zozulák 
49:47 Radek Krajcigr (Jakub Burian) 
 
Branky itelligence Bulldogs Brno: 
1. třetina 
1:48 Peter Grich 
13:23 Aleš Jakůbek 
3. třetina 
41:01 Petr Jeski (Marek Fuchs) 
42:45 Marek Fuchs (Petr Jeski) 
 
Vyloučení: 2:3 (1:1) 
Střely: 32:22 
Počet diváků: 316 
Rozhodčí: Kamil Sojka a Tomáš Sojka 
 
Sestava Pardubic: Levínský – Šťastný, Raiter, Jirák, Brychta, Oubrecht – Zozulák, Teichman, 
Burian – Lisa, Krajciger, Vaculík – Krigovský, Bahník, Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
22.9. 17:00 TJ JM Pedro Perez Chodov vs. Sokol Pardubice (SH Jižní Město) 
28.9. 16:00 Sokol Pardubice vs. Tatran Omlux Střešovice (ČEZ Aréna Pardubice) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


