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Pardubice 20 / 10 / 2013 
 
TZ Sokol s Kladnem vybojoval pouze jediný bod 

 
 

 
Florbalisté Sokola Pardubice nepotvrdili roli favorita a v dalším extraligovém zápase a 
s posledním Kladem prohráli 4:5 po samostatných nájezdech. 
 
Florbalová AutoCont extraliga pokračovala o víkendu 7. kolem. Hráči Sokola Pardubice toužili 
potvrdit své dosavadní dobré výkony a proti trápícímu se Kladnu chtěli naplno bodovat. Svého 
soupeře sice téměř dvojnásobně přestříleli, ale na víc než jeden bod za remízu v základní hrací 
době to nestačilo. Zápas se po třetinách 0:0, 3:3 a 1:1 dostal až do prodloužení, ve kterém gól 
nepadnul, bonusový bod si pak v nájezdech vystříleli kladenští hráči. „Je to pro nás určitě 
zklamání. Věřili jsme si, že tentokrát kladenskou obranu prolomíme. Dokázali jsme se dostat do 
spousty střeleckých příležitostí, bohužel jsme ale buď nebyli přesnější v koncovce, nebo jsme 
neměli dostatečný tlak před brankářem, abychom dokázali znepříjemnit situaci,“ říká pardubický 
trenér Miroslav Janovský. 
 
Pardubice tak Kladno nedokázaly porazit už počtvrté v řadě. Ke třem porážkám z finále loňského 
play off se tak přibyla i sobotní porážka 4:5, byť po nájezdech. „Věděli jsme, co od nich máme 
čekat, a že se nám na ně relativně moc nedaří. Jenže zápas jsme si prohráli sami. V první třetině 
jsme měli snad dvacet střel a nedali jsme žádný gól. Ve druhé části ho dáme, ale hned zase 
inkasujeme. Na gól s Kladnem se přitom strašně nadřeme. Jim tam spadly tři nahození, které 
třikrát dorazili. Prostě trošku smůly, trošku štěstí, ale prohráli jsme si to sami, měli jsme dát víc 
gólů, měli jsme na to spoustu velkých šancí,“ říká pardubický kapitán Karel Brychta.  
 
Smolně skončilo utkání pro útočníka Jakuba Buriana. Čtvrtý hráč kanadského bodování soutěže si 
poranil operované koleno a musel v průběhu druhé třetiny odstoupit ze zápasu. Rozpadla se tak 
souhra první útočné řady, která se jindy stará o většinu branek Východočechů. „Spolupráce 
v prvním útoku pak rozhodně nebyla ideální, naštěstí ji zastoupily další útoky, které se nakonec 
postaraly o to, že jsme ze zápasu vytěžili alespoň ten bod. Ztráta dvou dalších mě sice mrzí, jsem 
ale přesvědčený o tom, že je doženeme v dalších zápasech,“ dodává Janovský. 
 
Pardubice se z bodové ztráty musí rychle oklepat. V dalších dnech sehrají dva zápasy, všechny navíc 
s bezprostředními konkurenty. V sobotu zavítají na palubovku pražských Bohemians a v pondělí 28.10. 
od 17 hodin, na statní svátek, pak doma přivítají pražskou Spartu.  
 
 
Statistiky 7. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 4:5pn (0:0, 3:3, 1:1 – 0:0) 
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Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
--- 
 
2. třetina 
22:02 Martin Zozulák (Karel Brychta) 
25:42 Ondřej Vaculík (Dominik Nikolas Chmelař) 
30:53 Ondřej Vaculík (Adam Šťastný), 
 
3. třetina 
51:07 Jaromír Lisa (Filip Bahník) 
 
 
FBC Kladno: 
1. třetina 
--- 
 
2. třetina 
20:46 Filip Filipovič (Ondřej Slivka) 
26:26 Dušan Přívara (Filip Pacan) 
38:17 Jakub Prošek (Ondřej Slivka) 
 
3. třetina 
41:21 Karel Eichler (Tomáš Kindl) 
 
Rozhodující nájezd: Tomáš Kindl 
 
Vyloučení: 3:2 (0:1) 
Střely: 38:21 
Počet diváků: 229 
Rozhodčí: Libor Gavlas a Lukáš Mikula 
 
Sestava Pardubice: Pipek –Raiter, Ďopan, Brychta, Šťastný – Zozulák, Teichman, Burian – Chmelař, 
Krajciger, Vaculík – Lisa, Bahník, Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
19. 10. 18:00 Sokol Pardubice vs. FBC Kladno(SH Dašická) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


