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Pardubice 25 / 01 / 2014 
 

TZ Zase to nevyšlo. Sokol znovu prohrál a Brno 
odváží z Pardubic tři body 

 
 

 
Zápas, ve kterém se lámal chleba. Tak by se dalo nazvat 19. kolo AutoCont extraligy, ve kterém 
Sokol Pardubice musel nutně naplno bodovat, pokud chtěl alespoň pokukovat po play off. 
Nestalo se tak, Sokol padl a šance na play off je hodně teoretická. 
 
Utkání od svého počátku bylo velmi vyrovnané a svižné. První velikou šanci, kterou paradoxně 
zařídili domácí, mělo Brno. Stalo se tak, když hostující hráči nahodili míček na Levínského a do 
vlastní sítě si jej málem srazil Štěpán Raiter. Pardubický brankář byl ale pozorný. 
 
Další veliká příležitost Brna už ale gólem skončila. Jakub Levínský sice před sebe vyrazil v deváté 
minutě střelu Davida Coufala, ale na dorážku od Petra Kadlece již byl krátký – 0:1. Pardubice se 
ale nenechaly rozhodit a brzy přišlo vyrovnání. O necelou minutku později krásně ze vzduchu 
míček za Kejíka poslal Radek Krajcigr – 1:1. 
 
Ani vyrovnaný stav ale příliš dlouho nevydržel. Za dvaačtyřicet vteřin to byli znovu domácí 
příznivci, kdo se radovali, když se po Burianově pasu přesně trefil Martin Zozulák – 2:1. Zdálo se, 
že za toho stavu skončí první dějství, ale nestalo se tak. Sedm vteřin před sirénou se prosadil 
Luděk Ondráček a znovu srovnal stav utkání – 2:2. 
 
Druhá třetina se od té první prakticky nelišila. Od prvních minut diváci mohli vidět vyrovnaný 
florbal se šancemi na obou stranách. Za Pardubice měl tu největší Jaromír Lisa, když už 
zakončoval před brněnskou brankou, ale dobíhající obránce mu stihl míček vypíchnout. 
 
Po delší vyrovnané pasáži ale přece jen padl další gól. Opět to bylo do pardubické sítě, když Jiří 
Juhaňák nádherně proklouzl domácí obranou a z předbrankového prostoru se trefil přesně pod 
břevno – 2:3. 
 
Poslední třetina byla na góly nejbohatší. Devětatřicet vteřin po jejím začátku se prosadil Ondřej 
Veselý a zařídil dvoubrankové vedení Brna – 2:4. Netrvalo ale dlouho, a začal opět úřadovat 
domácí Sokol. V čase 42:22 nejprve snížil Štěpán Raiter, aby mohl dvaačtyřicet vteřin po něm 
vyrovnat Filip Krigovský – 4:4! 
 
Brněnští se ale nenechali rozhodit a zápas si pohlídali. Do konce třetí třetiny přidali ještě další tři 
branky a Sokol Pardubice tak svému soupeři podlehl 4:7. 
 
„V zápase nás opět srazily věci, které nás srážejí ve druhé polovině sezony. Vytváříme si sice šance, 
ale na góly se hrozně nadřeme a ty potom v důležitých fázích zápasu nepřicházejí. Druhá věc jsou 
fatální chyby v obraně, které jsme také nedělali. Příkladem byl gól na 2:2 sedm vteřin před 
koncem první třetiny po hrubé chybě našich hráčů. Právě tyto chyby nás stály nejen dnešní zápas. 
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Hru nám také hodně zkomplikovalo zranění Marka Ďopana, 
jenž musel v první třetině odstoupit ze hry. Je to klíčový hráč 
na přesilovkách, kterých jsme po jeho odstoupení sehráli hned 
několik, a to nám výrazně narušilo herní systém,“ zhodnotil 

utkání od začátku do konce pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
 
 
 
 
Touto prohrou si Sokol výrazně, ne-li úplně, přivřel vrátka do play off. „Na vyřazovací boje nyní 
ztrácíme osm bodů a devět jich je ještě ve hře. Čekají nás ovšem těžcí soupeři v podobě Chodova 
a Tatranu, takže pokud budeme realističtí, šance je opravdu velice malá. Rozhodně jsou ale ve 
hře také další věci, také souboj o deváté místo, které rozhoduje o tom, na jakého soupeře 
v případném play down půjdeme a také v neposlední řadě je v sázce herní pohoda a nálada, 
v jaké tým do bojů o udržení vstoupí,“ má jasno velitel pardubické střídačky. 
 
 
Statistiky 19. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. itelligence Bulldogs Brno 4:7 (2:2, 0:1, 2:4) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
9:47 Radek Krajcigr (Štěpán Raiter) 
10:29 Martin Zozulák (Jakub Burian) 
 
2. třetina 
--- 
 
3. třetina 
42:22 Štěpán Raiter (Adam Šťastný) 
43:04 Filip Krigovský (Karel Brychta) 
 
Branky itelligence Bulldogs Brno: 
1. třetina 
8:58 Petr Kadlec (David Coufal) 
19:57 Luděk Ondráček (Ondřej Veselý) 
 
2. třetina 
36:17 Jiří Juhaňák (Jiří Bauer) 
 
3. třetina 
40:39 Ondřej Veselý (Luděk Ondráček) 
45:04 Luděk Ondráček (Jiří Koutný) 
51:31 Jiří Koutný 
53:23 Jiří Bauer (Jiří Juhaňák) 
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Vyloučení: 4:5 
Střely: 46:25 
Počet diváků: 263 
Rozhodčí: Libor Gavlas a Lukáš Mikula 

 
 
 
 
 
 
Sestava Pardubice: Levínský – Raiter, Vaculík, Šťastný, Janeček, Brychta, Zozulák, Teichman, Lisa, 
Bahník, Dlesk, Filip, Burian, Jelínek, Krajcigr, Chmelař, Ďopan, Krigovský, Formánek 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
8.2. 18:00 Sokol Pardubice vs. TJ JM Pedro Perez Chodov (SH Dašická) 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


