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TZ Play off se nekoná. Pardubice podlehly Ostravě 4:7 

 

 

 

Bohužel. Tolik vytoužený postup do elitní osmičky pardubickým florbalistům protekl mezi prsty. 

Ostravané utekli v první třetině do tříbrankového vedení a pardubičtí hráči museli po celý zápas 

dotahovat. Ve druhé části se sice dostali na rozdíl jediné branky, ale hosté nakonec zápas dovedli do 

vítězného konce. Z Dašické si odvážejí tři body za výhru 7:4 a Pardubice si budou muset na play off 

ještě minimálně do příští sezony počkat.  

Už půl hodiny před začátkem veledůležitého zápasu mezi Pardubicemi a Ostravou se ve Sportovní hale 

Dašická jen těžko hledala volná místečka na tribuně. Dorazivší diváci vytvořili pro hráče obou týmů 

neopakovatelnou atmosféru a bavili se skvělým florbalem. 

Vstup do zápasu lépe vyšel hostující Ostravě, kterou v páté minutě poslal do vedení Jan Křiva a o šest 

minut později na jeho úspěch navázal Dominik Eichner, čímž poslal své spoluhráče do dvoubrankového 

vedení – 0:2. 

V čase 12:55 se proti pravidlům provinil pardubický kapitán Karel Brychta, čímž si vysloužil dvě minuty 

za nedovolené bránění a Ostravané nabídnutou výhodu využili za jednu jedinou vteřinu. Ihned po 

rozehrání standardní situace se prosadil Marek Švajný – 0:3. 

Do druhé dvacetiminutovky naopak aktivněji vstoupily domácí Pardubice. Hráči Sokola se v prvních 

minutách převážně na hrací ploše pohybovali s děravým nesmyslem na hokejkách, z čehož vyplynul i 

první gól v ostravské síti. 

Po rozehrání standardní situace nedaleko hostující branky našel Jakub Burian přesnou přihrávkou Ivo 

Teichmana a ten z první prostřelil Láju – 1:3.  

Za nedlouho to už dokonce bylo jen o jednu branku! Obránce Adam Šťastný se jako první dostal 

k odraženému míčku a přesnou střelou z těžké pozice vstřelil druhý gól svého týmu – 2:3. 

Prakticky celou polovinu druhé třetiny se Pardubice držely v tlaku, ale pak přišel výpadek v podobě 

Ďopanova vyloučení na dvě minuty za sekání a Ostravané využili i svou druhou přesilovku v zápase. 

Střelou z levé strany hřiště rozjásal své spoluhráče svou druhou brankou Marek Švajný – 2:4. 

Přesně minutu po Švajného zásahu už hosté vedli znovu o tři branky. Míček za Tvrdého záda totiž dostal 

asistent u čtvrté ostravské branky Patrik Šimíček – 2:5. Dvě a půl minuty před koncem prostřední 

periody na tom byli domácí ještě o něco hůře. Šestý míček do pardubické sítě přidal Petr Trulík a místo 

mezi třemi tyčemi tak zaujal Jakub Levínský – 2:6. 

Na začátku poslední třetiny dostali výhodu přesilovky také Východočeši a podobně jako Ostravané 

nezaváhali. Po dlouhém obléhání hostující branky se přesnou střelou prosadil čtyřgólový střelec 

z posledního kola Radek Krajcigr – 3:6. 
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Hosté ale poměrně rychle odskočili zpět na rozdíl čtyř branek. Souhru Ostravanů zakončil přesně Kamil 

Peřka – 3:7. 

Pardubickým trenérům tak nezbývalo, než zkusit všechno a prakticky celý zbytek třetiny hráli se šesti 

hráči v poli (od času 47:43). Marek Lipový ještě tři a půl minuty před koncem inkasoval dvě minuty za 

vysokou hůl a před Pardubicemi stála přesilovka šest na čtyři, kterou ale Východočeši nezužitkovali. 

Prosadili se ovšem vteřinu po vypršení ostravského trestu, když Teichman využil přihrávky Zozuláka a 

a rozvlnil Lájovu síť – 4:7. 

Po zbytek třetiny Pardubice dřely jako koně a tlačily na ostravskou branku jak mohli, ale míček se 

neodrážel tak, jak by potřebovaly a Ostrava nakonec svůj náskok uhájila. Na play off na Dašické si tak 

budeme muset ještě minimálně do příští sezony počkat. 

Statistiky 

Sokol PPAS Pardubice – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 4:7 (0:3, 2:3, 2:1) 

Branky a nahrávky: 22:57 Teichman (Burian), 28:03 Šťastný, 45:05 Krajcigr (Burian), 57:48 Teichman 

(Zozulák) – 4:48 Křiva (Kryžanek), 10:28 Eichner (Hrabal), 12:55 Švajný (Komačka), 33:38 Švajný 

(Šimíček), 34:38 Šimíček (Svačinka), 37:23 Trulík (Lipový), 47:43 Peřka (Křiva). Rozhodčí: Jakub Nábělek 

a Radek Štengl. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:2. Diváci: 710. Střely na branku: 14:18.  

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý (38. Levínský) – Brychta, Ďopan, Škeřík, Šťastný – Zozulák, 

Teichman, Burian – Krigovský, Pilný, Krajcigr – Dlesk, Bahník, Lisa.  

Sestava Ostravy: Lája – Lipový, Krzyžanek, Komačka, Svačinka, Eichner – Šimíček, Kašovský, Švajný – 

Peřka, Vítovec, Křiva, Ivan, Hrabal, Trulík – Šimík, Kolajta. 

Ohlasy trenérů 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Do utkání jsme nevstoupili dobře, nedařilo se nám ani střelecky ani 

kombinačně, ale nutno podotknout, že naši hráči se snažili do poslední minuty. Gratulujeme soupeři k 

výhře a děkujeme divákům za skvělou atmosféru. Věřím, že nás tahle smutná prohra posune dál. 

Petr Koutný (Ostrava): Naše mladé družstvo dokázalo to, co si slíbilo na začátku sezony. Dneska to 

bylo o tom, kdo chce, ale také o hlavách. Děkujeme našim fanouškům. Přejeme hodně štěstí soupeři. 

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


