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TZ Fantazie! Sokol v nájezdech zdolal Mladou Boleslav 

 

 

 

Utkání jako řemen bylo v sobotu večer k vidění v pardubické Sportovní hale na Dašické. Již ve třetí 

minutě svítil na tabuli stav 1:1, přičemž zápas ve vysokém tempu nakonec dospěl až do nervy 

drásajících nájezdů. Rozuzlení přišlo až v osmé sérii, když o dvou bodech pro Pardubice rozhodl svým 

druhým gólem v této dovednostní soutěži Jakub Burian. 

Utkání začalo hodně svižně. Už po čtrnácti vteřinách hry rozjásal domácí příznivce po Zozulákově pasu 

centr první formace Ivo Teichman – 1:0. 

Ke slovu se potom dostala Mladá Boleslav. Za minutu a tři čtvrtě srovnal stav utkání Jiří Bouška a 

v deváté minutě poslal Středočechy do vedení Petr Kološ – 1:2. Těsný náskok ale druhému celku 

AutoCont extraligy příliš dlouho nevydržel.  

O minutu a půl později krásně obranou proběhl Filip Krigovský a z otočky předložil míček Filipu 

Bahníkovi před prázdnou branku. Zkušený útočník potom neměl problém zamést míček do 

mladoboleslavské sítě – 2:2. 

Na 3:2 pro Východočechy zvýšil v sedmnácté minutě svým druhým gólem Ivo Teichman, ale o minutu 

později znovu srovnal stav utkání Jiří Curney – 3:3. „První třetina byla z naší strany dobrá. Skvěle jsme 

stříleli a byli jsme aktivní,“ zhodnotil úvodní dějství Martin Czeczinkar. 

Druhá třetina se nesla v bojovném duchu. Oba týmy dřely a praly se o každý centimetr palubovky. 

Pardubickým hráčům vynaložené úsilí přineslo ovoce. V polovině třetiny dostal míček do sítě Radek 

Formánek a mohl tak oslavit svůj druhý gól v letošní sezoně – 4:3. 

Pět minut před koncem druhé třetiny bylo na pardubické straně ještě veseleji. Petr Salát z Mladé 

Boleslavi inkasoval dvě minuty za sekání a přesilovou hru využil po minutě a půl Marek Ďopan – 5:3.  

Ještě do konce třetiny se ale hostům podařilo snížit zpět na rozdíl jedné branky. Minutu a půl před 

koncem svůj druhý gól vstřelil jeden z reprezentantů Jiří Curney – 5:4. 

Nastolené tempo z prostředního dějství se přeneslo i do toho posledního a tři sta sedmdesát 

dorazivších diváků se rozhodně nenudilo. Mladoboleslavští ze všech sil dotírali na pardubickou obranu, 

ale domácí hráči talku odolávali, jak jen to šlo. 

Dlouho drželi těsné vedení 5:4, ale Středočechům se nakonec přece jen podařilo vyrovnat. Dvě minuty 

a padesát vteřin před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení Radek Gwuźdź – 5:5. 

Po většinu prodloužení se kolem míčku slétali Sokoli, ale ani přes několik šancí rozhodující gól nepadl. 

Zápas tak dospěl do nervy drásajících samostatných nájezdů. Dlouho v nich nedocházelo k rozhodnutí, 

až v osmé sérii osud celého utkání svým druhým proměněným nájezdem rozsekl Jakub Burian – 6:5. 
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Statistiky: 

Sokol PPAS Pardubice – Technology Florbal Mladá Boleslav 6:5 (3:3, 2:1, 0:1 – 0:0 – 1:0)  

Branky a nahrávky: 0:14 Teichman (Zozulák), 9:21 Bahník (Krigovský), 16:19 Teichman (Zozulák), 28:26 

Formánek, 35:04 Ďopan (Burian), rozhodující sam. náj. Burian – 2:01 Bouška (Kološ), 8:31 Kološ, 17:11 

Curney (Mátl) 38:38 Curney (Jelínek), 57:10 Gwuźdź (Bouška) Rozhodčí: Thomas Ellis a Janne Sjögren. 

Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 370. Střely na branku: 17:28. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý – Brychta, Ďopan, Lisa, Oubrecht, Šťastný, Škeřík – Zozulák, 

Burian, Teichman – Janeček, Bahník, Krigovský – Formánek, Krajcigr, Němeček. 

Sestava Mladá Boleslav: Výtisk – Jelínek, Křenek, Novák, Gwuźdź, Kadlec, Kroupa – Curney, Tom. 

Chroust, Tad. Chroust – Kološ, J. Bouška, P. Bouška – Salát, Mátl, Rožovják.  

Ohlasy trenérů: 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Důležité 2 body, ceníme si bojovného týmového výkonu hodného play 

off. Od tohoto zápasu se musíme odrazit k dalším poctivým výkonům. Rozhodující byla naše defenzivní 

práce a ubráněné oslabení ve 3. třetině a častá střelba. 

Jan Zahálka (Boleslav): Utkání jsme nezvládli ve 3. třetině, kdy jsme soupeře drželi pod souvislým 

tlakem, nedokázali jsme jej však přetavit v gólové úspěchy. Utkání jsme mohli rozhodnout i 

v samostatných nájezdech, které jsme měli velmi dobře rozehrané, ale bohužel to nevyšlo.  

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


