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Pardubice 09 / 03 / 2014 
 

TZ Sokol zvládl i druhé utkání, vyhrál o devět  
branek a v sobotu může ukončit sezonu 

 
 
 
 
Přání nastoupit do druhého zápasu v podobném rozpoložení, ve kterém Sokol odehrál proti 
Kladnu první střetnutí, se vyplatilo. Domácí po koncentrovaném výkonu zvítězili 12:3, v sérii se 
ujali vedení 2:0 na zápasy a v sobotu mají jedinečnou možnost ukončit sezonu. 
 
Východočechům se povedl daleko lepší vstup do zápasu, než tomu bylo v prvním případě. Už po 
osmadvaceti vteřinách hry se prosadil Martin Zozulák a započal tak svůj čtyřgólový večer – 1:0.  
 
Tři minutky po něm se po Krajcigrově pasu prosadil Václav Oubracht a na jeho branku navázal 
v čase 6:09 právě asistent u druhé trefy. Krajcigr tak po šesti minutách hry vyhnal kladenského 
brankáře Poštu na střídačku a nahradil jej Jiří Šimon. 
 
O jednu minutku později se ještě prosadil Martin Zozulák a zvýšil na 4:0, ale od té chvíle domácí 
úplně přestali hrát. Do této chvíle odevzdaně působící Kladno zmobilizovalo všechny síly a do 
konce první třetiny ještě pořádně zdramatizovalo zápas. 
 
V čase 8:55 snížil na rozdíl tří branek Petr Lacko a zdramatizování utkání dotáhl do konce v čase 
19:57 Jan Novák, který stanovil skóre na 4:3 pro domácí. „Druhá desetiminutovka v první třetině 
pro nás byla úplně hluchou pasáží. V ní jsme klasicky českým způsobem přestali za stavu 4:0 hrát 
a začali jsme dělat věci tak, jak je dělat nemáme. Pomalá hra s míčkem a kostrbatá hra, které 
soupeř využil,“ popisuje nastalou situaci trenér Východočechů Miroslav Janovský. 
 
Od začátku druhé třetiny ale Sokol na palubovce znovu jasně dominoval.  V prostřední části, 
stejně tak v první i poslední třetině, domácí přidali čtyři branky a zásluhou Teichmana, Krajcigra a 
Zozuláka, který sedmým gólem završil svůj další hattrick, stanovili průběžné skóre zápasu na 8:3. 
 
V poslední třetině už Sokol naplno kontroloval hru a nesměřoval za ničím jiným, než za druhým 
vítězstvím v sérii. Osm vteřin po zahájení poslední třetiny vsítil svůj čtvrtý gól Martin Zozulák a 
diváci si začali žádat populární „desítku“ – 9:3. 
 
Přání jim vyplnil Ivo Teichman v čase 52:55, když zpracoval pas od opory pardubických florbalistů 
Martina Zozuláka a trefil se přesně – 10:3. Kladno mohlo v závěru alespoň snížit na rozdíl šesti 
branek, když měl Holčák možnost trestného střílení, ale neproměnil.  
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Úřadovaly tak znovu Pardubice. V čase 55:45 zpracoval míček od Radka Krajcigra Filip Bahník a 
dopravil míček za záda bezmocného Jířího Šimona – 11:3. Gólový účet zápasu poté ještě dovršilo 
duo mladých útočníků Dominik Chmelař – Radek Formánek, když první jmenovaný dostal od 
Formánka exkluzivní pas a se svou střelou se nemýlil. O vítězi dnešního střetnutí tak nemohlo být 
pochyb, Pardubice vyhrály jasně 12:3. 
 
„Jsem opravdu spokojený, jak jsme dokázali tyto dva zápasy odehrát. Za každou cenu jsme chtěli, 
abychom po víkendu vedli 2:0 na zápasy. Věděli jsme, že Kladno není v optimální pohodě, ale o to 
víc mi přišlo, že to na hráčích leželo a byli jako by svázaní. Všichni jsme měli v hlavě pět 
předchozích utkání, která jsme s Kladnem prohráli, a řekl bych, že tak zodpovědně, jako jsme 
přistoupili k přípravě na tuto sérii, jsme už dlouho k ničemu nepřistoupili. Pokud chceme vyhrát i 
třetí duel, musíme hrát přesně tak, jako jsme hráli tato dvě utkání,“ spokojeně říká pardubický 
trenér. 
 
Statistiky 2. zápasu Play down AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 12:3 (4:3, 4:0, 4:0) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
0:28 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
3:22 Václav Oubracht (Radek Krajcigr) 
6:09 Radek Krajcigr (Adam Šťastný) 
7:42 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
 
2. třetina 
25:45 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
31:20 Radek Krajcigr 
35:16 Martin Zozulák (Karel Brychta) 
37:24 Jakub Burian (Martin Zozulák) 
 
3. třetina 
40:08 Martin Zozulák (Ivo Teichman) 
52:55 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
55:45 Filip Bahník (Radek Krajcigr) 
17:29 Dominik Chmelař (Radek Formánek) 
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Branky FBC Kladno 
1. třetina 
8:55 Petr Lacko (Tomáš Kindl) 
14:44 Jan Wild 
19:56 Jan Novák (Ondřej Slivka) 
 
2. třetina 
---- 
3. třetina 
 
Vyloučení: 5:6 
Střely: 38:15 
Počet diváků: 202 
Rozhodčí: Miroslav Kulhánek a Petr Michálek 
 
Sestava Pardubice: Levínský – 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. 


