Florbalový klub
Sokol Pardubice

V Pardubicích dne 6. května 2013
TZ: Pardubice jsou zpátky v extralize! V baráži přetlačily Spartu
Florbalisté Sokola Pardubice se po roční přestávce vrací zpět mezi elitu. V baráži o účast
v příštím ročníku AutoCont extraligy totiž porazili Spartu Praha 3:2 na zápasy.
Florbalová extraliga se po roční přestávce opět vrací do Pardubic. Hráčům Sokola Pardubice
se totiž podařilo po loňském pádu do první ligy do nejvyšší soutěže rychle vrátit zpět. Návrat
mezi nejlepších dvanáct týmů České republiky si zajistili vítězstvím v baráži s pražskou
Spartou. Sokol vedl před víkendem nad svým soupeřem 2:1 na zápasy, ale čtvrtý duel prohrál
3:7, a tak muselo rozhodnutí padnout až v posledním pátém zápase. V něm už si Pardubice
šanci nenechaly utéct a v nesmírně vyrovnaném duelu vybojovaly vítězství 3:1. „Na prvním
tréninku sezony jsme si dali cíl, kterým byl návrat do extraligy. Nikdo si ale nedokázal
představit, jak dlouhá a těžká cesta nás čekám. O to sladší poslední vítězství bylo,“ říká
pardubický trenér Miroslav Janovský.
Sokol opravdu zažil nebývalou sezonu. Hráčům začala na začátku května letní přípravou, a
kromě čtrnáctidenní přestávky v červenci trvala přesně jeden rok. Pardubice také sehrály
nejvíce zápasů ze všech týmů v republice. K dvaadvaceti duelům v základní části přidaly ještě
sedmnáct dalších v play off nebo v baráži. Celkem tak odehráli devětatřicet duelů. „Ta porce
byla opravdu obrovská. Nesmíme zapomenout, že hráči nejsou žádní profesionálové, ale
sport kombinují se zaměstnáním nebo školou. Před všemi, kteří to vydrželi, hluboce
smekám,“ říká Janovský.
Nutno přiznat, že si pardubičtí hráči sezonu zkomplikovali sami a několikrát se ocitli na hraně
neúspěchu. Po hladkém vítězství v základní části jim přímý postup do extraligy mělo zajistit
vítězství v play off. Jenže ve čtvrtfinále proti Litvínovu vybojovali postup až v pátém zápase a
v semifinále proti Vinohradům ve čtvrtém. Ve finále navíc nečekaně podlehli Kladnu a
extraligu si tak museli vybojovat až v baráži s pražskou Spartou a sérii opět natáhli na pět
zápasů.
Klíčovým mužem těchto duelů se stal útočník Ivoš Teichman, který ve všech třech vítězných
zápasech vstřelil vítěznou branku. Poprvé to navíc bylo v prodloužení, podruhé třináct
sekund před koncem a v závěrečném utkání čtyři minuty před závěrečnou sirénou. „Já i celý
tým jsme měli obrovskou vůli dotáhnout zápasy do vítězného konce. Právě nasazením a
bojovností jsme Spartu v rozhodujících momentech přehráli,“ říká útočník Ivoš Teichman.
Důležitým momentem série byl také návrat reprezentanta Martina Zozuláka z hostování v
pražském Chodově. Obávaný sniper nastoupil do prvního zápasu necelých 24 hodin po
Superfinále české extraligy a svým výkonem pomohl k důležitému prvnímu vítězství. Další
dvě utkání ale z důvodu nemoci chyběl a v sestavě se tak znovu objevil až v závěrečných
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dvou zápasech. V tom posledním si připsal vyrovnávací branku na 1:1 a přihrávku na vítězný
gól. „Jsem hrozně rád, že jsem svému mateřskému klubu pomohl k návratu do extraligy, kam
podle mě určitě patří. Věřím, že jsem si za Pardubice nezahrál naposledy,“ naznačuje
Zozulák, kde bude v příští sezoně hrát.
Pardubicím bude extraliga určitě slušet. Sokol Pardubice je totiž třetím největším klubem
v České republice a nejvyšší soutěž už hrál šest let. „Extraliga do Pardubic určitě patří. Je to
dobře i pro náš region, aby tady byl tým, který tuto soutěž hraje. Upřímně jsem ale rád
především kvůli našim mládežnickým hráčům, kteří budou mít opět příležitost vidět nejlepší
české týmy na vlastní oči, a věřím, že to pro ně bude velký motiv k další práci. A samozřejmě
si to zaslouží také fanoušci, protože to, co předváděli v celé sezoně, a především v play off, je
fantastické. Ještě jednou díky všem,“ dodává prezident klubu Vít Drašar.

Statistiky 4. zápasu baráže o AutoCont extraligu:
AC Sparta Praha Florbal vs. Sokol Pardubice 7:3 (0:1, 3:2, 4:0)
Branky AC Sparta Praha Florbal:
20:22 Petr Duchek (Ondřej Havlas), 28:18 Ondřej Perušič (David Čermák), 32:22 David
Čermák (Pavel Dvořák), 47:04 Petr Němeček (Dan Moravec), 54:27 Michal Schwan (Petr
Duchek), 59:07 Jiří Šimůnek (Petr Duchek), 59:54 Jaroslav Berka (Petr Němeček)
Branky Sokol Pardubice:
19:44 Karel Brychta (Marek Ďopan), 29:07 Jaromír Lisa (Jakub Burian), 38:13 Ivo Teichman
(Filip Bahník)
Vyloučení: 4:1 (1:2)
Střely na branku: 29:21
Počet diváků: 221
Sestava Pardubice: Pipek – Šťastný, Vichr, Ďopan, Vichr, Volkov – Zozulák, Bahník, Janeček –
Lisa, Teichman, Burian – Chmelař, Dlesk, Formánek.
Statistiky 5. zápasu baráže o AutoCont extraligu:
AC Sparta Praha Florbal vs. Sokol Pardubice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky AC Sparta Praha Florbal:
23:17 Radek Križko (Jan Marvánek)
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Branky Sokol Pardubice:
37:40 Martin Zozulák, 55:40 Ivo Teichman (Martin Zozulák), 57:12 Jakub Burian (Karel
Brychta)
Vyloučení: 0:0
Střely na branku: 22:21
Počet diváků: 190
Sestava Pardubice: Pipek – Šťastný, Vichr, Ďopan, Vichr – Kareš, Bahník, Janeček – Lisa,
Teichman, Burian – Kareš, Dlesk, Formánek.
Výsledky baráže: 3:2p, 4:5, 3:2, 3:7, 3:1
Stav série: 3:2
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