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TZ Pardubice dřely od začátku do konce, proti mistrovi berou jeden bod! 
 

 

 

 

Skvělé florbalové utkání nabídlo jedenácté kolo AutoCont extraligy, ve kterém domácí Pardubice 

přivítaly úřadujícího mistra z Vítkovic. Východočeši si sice vypracovali dvoubrankové vedení, ale 

postupem času o něj díky zlepšené hře hostů přišli a zápas byl tak nasměrován do prodloužení. V 

něm o dvou bodech pro Vítkovice rozhodl Jan Šebesta. 

Od prvních minut byl na Dašické k vidění skvělý florbalový zápas. Rychlá hra přinesla několik zajímavých 

příležitostí na obou stranách a diváci se tak rozhodně nenudili. 

Více ze hry měli v první dvacetiminutovce domácí, což potvrdil v jedenácté minutě Filip Bahník, jenž 

překonal Luptáka po Šťastného přesné přihrávce – 1:0. 

Posléze musel Martin Junek odpykat menší trest za špatné střídání a vítkovičtí zahrozili, klid na hokejky 

ale domácím vrátil v čase 15:33 po přesné střele z první Radek Krajcigr – 2:0. 

„První třetina v našem podání byla skvělá. Nechyběl nám pohyb, důraz ani střelba. Kluci se parádně 

podporovali na každém centimetru hřiště a po právu si tak vypracovali dvoubrankové vedení,“ 

zhodnotil první dvacetiminutovku pardubický kouč Martin Czeczinkar. 

Nastolený trend z prvního dějství pokračoval i v tom druhém. Pouze s tím rozdílem, že aktivnějším 

celkem byl úřadující mistr z Vítkovic, který se v pětadvacáté minutě dočkal snížení na rozdíl jedné 

branky. Před brankou se nejlépe zorientoval Ladislav Gál a poslal míček za záda Levínského – 2:1. 

Vítkovický tlak byl ještě podpořen následným vyloučením Tomáše Dleska za sekání a Východočeši měli 

před vlastní brankou po celé dvě minuty oslabení pěkně rušno. Skvělá obrana a brankář Levínský ovšem 

vyrovnání nedovolili a chvíli po oslabení měli opět více ze hry. 

V polovině utkání ovšem nikdo z pardubických nestačil na Jana Šebestu, který po Hájkově pasu vyrovnal 

na 2:2. Začínalo se tedy od začátku, góly už ale ve druhé dvacetiminutovce nepřišly. 

Na začátku poslední třetiny se v obrovské šanci objevil Ivo Teichman, ale po Zozulákově pasu do druhé 

vlny netrefil odkrytou branku a potvrdilo se známé pořekadlo, nedáš – dostaneš. V jedné z dalších šancí 

Ostravanů plácl do míčku Lukáš Hájek a poslal své spoluhráče do vedení – 2:3. 

Osm minut před koncem zápasu bylo ale opět vyrovnáno! Martin Zozulák využil nabídky v podobě 

trestného střílení a mazácky vstřelil třetí gól svého týmu, čímž zápas nasměroval do prodloužení. V 

něm o dvou bodech pro Vítkovice rozhodl Jan Šebesta. 
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Statistiky: 

Sokol PPAS Pardubice – 1. SC Vítkovice Oxdog 3:4 (2:0, 0:2, 1:1 – 0:1) Branky a nahrávky: 10:44 Bahník 

(Šťastný), 15:33 Krajcigr (Oubrecht), 52:09 Zozulák (trestné střílení) – 24:11 Gál (Zbořil), 30:55 Šebesta 

(Hájek), 42:54 Hájek (Brus), 63:30 Šebesta (Brus). Rozhodčí: Libor Gavlas a Lukáš Mikula. Vyloučení: 

2:1. Bez využití. Diváci: 261. Střely na branku: 34:59. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Levínský – Brychta, Škeřík, Oubrecht, Lisa, Hauschke, Šťastný – Burian, 

Teichman, Zozulák – Dlesk, Krajcigr, Němeček – Janeček, Bahník, Chmelař. 

Sestava 1. SC Vítkovice Oxdog: Rataj – Hubálek, Zbořil, Brus, Jankulár – Veltšmíd, Hájek, Šebesta – 

Matějčík, Gál, Matuš – Delong, Pešat, Bauer.  

Ohlasy trenérů: 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Dnes jsme podali dobrý výkon. Vynikající zákroky našeho golmana 

zejména v 1. třetině, který nás posouval dál zápasem. O vítězství soupeře rozhodlo zaváhání v obraně. 

Michal Deus (Vítkovice): S výkonem jsem spokojen. Byl možná nejlepší, co jsme letos předvedli. 

Bohužel nás trápí koncovka, kdy z 20 tutovek dáme 4 a to je málo. Potom je problém když jen soupeř 

3krát plácne do míčku a stav je 3:3 my jdeme svou cestou a je otázka času kdy nám to začne padat. 

Děkujeme fanouškům za povzbuzování. 

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


