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Pardubice 18 / 12 / 2013 
 

TZ Třetí třetina rozhodla. Sokol inkasoval dohromady čtrnáct 
branek a je bez bodu 

 
 

 
 
Ani napodruhé to proti Mladé Boleslavi nevyšlo. Sokol jí sice znovu vstřelil sedm branek, na 
kterých se hattrickem podílel Ivo Teichman, ale obrana inkasovala gólů jednou tolik a bylo 
jasno. Po osmi gólech ve třetí třetině nemohly body zůstat jinde než ve středních Čechách.  
 
Utkání 15. kola AutoCont extraligy se hráčům Sokola Pardubice vůbec nepovedlo. Inkasovali 
dohromady čtrnáct branek a po třetinách 1:2, 5:2 a 8:3 prohráli 14:7. První třetina tomuto 
hrozivému výsledku vůbec nenapovídala. Po první siréně hosté vedli 1:2 a do šaten se jim po 
Krajcigrově gólu v závěru odcházelo lépe. 
 
„V první třetině jsme dokázali s Boleslaví hrát přesně to, co jsme chtěli. Vzhledem k tomu, že 
poslední zápas s tímto soupeřem jsme odehráli zhruba před měsícem, věděli jsme, co bude hrát 
a dokázali jsme se solidně připravit. První dvacetiminutovku jsme zvládli dobře jak v obraně, tak i 
v útoku a nikdo nepředpokládal, že scénář zápasu bude nadále takový, jaký byl,“ řekl 
bezprostředně po skončení utkání trenér Sokola Pardubice Miroslav Janovský.  
 
Od začátku druhé třetiny už Sokol pouze dotahoval. Boleslavští si během deseti minut 
v prostřední třetině vytvořili náskok v podobě výsledku 4:2 a dokázali na tom postavit celý zbytek 
zápasu.  Pardubice sice od té doby dokázaly vstřelit do druhé sirény další dvě branky zásluhou 
Ivo Teichmana, ovšem domácí přidali stejný počet gólů a stav byl 6:4. 
 
Poslední třetina byla na góly nejbohatší. Středočeši zasadili smrtící úder na jejím začátku, když se 
za tři minuty a jednu vteřinu dostali do vedení 9:4 a opařený Sokol měl co dělat, aby se vrátil zpět 
do zápasu. Raiter se Zozulákem sice snížili na 6:9 a vypadalo to, že by se ještě s výsledkem dalo 
něco udělat, ale Boleslavští neponechali nic náhodě. Po Zozulákově brance zbývala do konce 
zápasu zhruba čtvrthodinka a z té domácí hráči vyždímali maximum. Za deset minut dokázali 
přidat pět branek a bylo po zápase – 11:6. V čase 59:33 sice snížil po Burianově přihrávce Filip 
Bahník, ale to bylo málo. „Ve druhé a třetí třetině se neuvěřitelným způsobem rozpadl celý náš 
styl hry a naprosto jsme selhali. Zkušený tým, jako je Boleslav, kontroloval zápas a my se prakticky 
k ničemu nedostali a nedokázali jsme nijak navázat na povedenou první třetinu,“ pokračoval 
nepříliš veselým tónem Miroslav Janovský. 
 
Po zápase nebylo příliš do zpěvu ani samotným hráčům. „Utkání jsme nezvládli. První třetina se 
nám sice podařila, ale po ní jsme nedokázali sehrát to, co jsme si řekli a Boleslav trestala. Série 
rychlých gólů nás položila na lopatky a marně jsme hledali odpověď,“ ohlédl se za střetnutím Petr 
Jelínek. 
 
Další utkání čeká hráče Sokola Pardubice 22.12., kdy doma přivítají FbŠ Bohemians.  
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Statistiky 15. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Billy Boy Mladá Boleslav vs. Sokol Pardubice 14:7 (1:2, 5:2, 8:3) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
1:49 Ivo Teichman (Marek Ďopan) 
18:04 Radek Krajcigr (Jaromír Lisa)  
 
2. třetina 
31:45 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
39:59 Ivo Teichman (Martin Zozulák) 
 
3. třetina 
45:02 Štěpán Raiter (Adam Šťastný) 
45:28 Martin Zozulák 
59:33 Filip Bahník (Jakub Burian) 
 
Branky BILLY BOY Mladá Boleslav: 
1. třetina 
10:38 Jaromír Ekl (Petr Salát)  
 
2. třetina 
22:28 Radim Křenek (Jiří Courney) 
27:24 Tadeáš Chroust (Petr Novotný) 
31:25 Tomáš Novák (Petr Novotný) 
32:21 Petr Novotný (Tomáš Novák) 
39:19 Radim Křenek (Jaromír Ekl) 
 
3. třetina 
40:23 Pavel Bouška (Petr Salát) 
41:04 Jaromír Ekl (Petr Novotný) 
43:24 Tadeáš Chroust (Jaromír Ekl) 
48:46 Petr Salát (Pavel Bouška) 
51:16 Jiří Curney (Pavel Bouška) 
55:33 Lukáš Mátl (Martin Rožnovják) 
57:10 Tomáš Novák (Petr Novotný) 
58:45 Jiří Curney 
 
Vyloučení: 0:1 
Střely: 33:27 
Počet diváků: 206 
Rozhodčí: Jakub Nábělek a Radek Štengl 
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Sestava Pardubice: Levínský (45:02 Pipek)  – Raiter, Oubrecht, Šťastný, Brychta, Filip, Ďopan, 
Jirák – Janeček, Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Krigovský, 
Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy můžů: 
22.12. 17:00 Sokol Pardubice vs. FbŠ Bohemians (SH Dašická) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


