
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol PPAS Pardubice 

 
     Pardubice 16 / 11 / 2014 

 

TZ Poprvé doma za tři body! Skvělá druhá třetina rozhodla o vítězství nad Vinohrady 

 

 

 

Konečně to vyšlo! V pořadí již páté domácí utkání v letošní sezóně konečně skončilo tak, jak si všichni 

přáli. Sokol PPAS Pardubice sice prohrával doma s nováčkem z Vinohrad 2:4, ovšem velkolepý obrat, 

respektive čtyři góly za čtyři a půl minuty, zařídily celkové vítězství 9:6. Východočeši si tak po právu 

do tabulky připsali plný počet bodů! 

Utkání bylo od začátku velmi vyrovnané. Oba celky hrály urputný florbal, nicméně více ze hry měli 

hosté z Vinohrad. Důkazem tomu je gól ze třetí minuty, kdy Tvrdého překonal Zbyněk Stuchlík – 0:1. 

O minutu později sice Východočeši srovnali zásluhou Jakuba Buriana, ovšem Vinohrady pokračovaly v 

aktivní hře z úvodních minut a po čtvrthodince hry šly opět do vedení. Tvrdého překonal Milan Bína a 

vrátil Pražanům těsné vedení – 1:2. 

„V první třetině nám absolutně chyběl pohyb. Všechno jsme hráli ze stoje a příliš často jsme ztráceli 

balónky. V naší hře jsem postrádal důraz, protihráči nám hrozně lehce proběhli a dostávali se do 

nebezpečných zakončení. Podržel nás brankář, díky němu to bylo po první dvacetiminutovce „jen“ 1:2,“ 

nechal se po úvodní periodě slyšet trenér Východočechů Martin Czezcinkar. 

Ani vstup do prostřední části nevyšel Pardubicím tak, jak by si představovaly. Dvě a tři čtvrtě minuty 

po jejím startu svým druhým gólem navýšil vedení Vinohrad na dvoubrankové Zbyněk Stuchlík, a 

pardubický tým vypadal hodně rozhozeně. 

Naštěstí pro domácí ale Sokolové našli síly na rychlou odpověď. Uběhla minuta a devět vteřin od třetího 

gólu hostů, co se po Ďopanově přihrávce prosadil snajpr Martin Zozulák – 2:3. Pardubice měly potom 

možnost přesilové hry, ale nabídnutou příležitost ke svému prospěchu nevyužily. 

Naopak. Čtvrtý gól Vinohrad přidal po nenápadné akci Martin Michalík a hosté vedli znovu o dvě branky 

– 2:4. 

Poté ale nastal velkolepý obrat Východočechů. Nastartoval jej svým druhým gólem Martin Zozulák, 

když s přehledem proměnil nařízené trestné střílení po faulu v předchozích okamžicích – 3:4. Na 

kontaktní gól navázal o půl minuty později skvělou střelou obránce Michal Janeček a bylo to 4:4! 

Na pardubických hráčích byla rázem vidět obrovská chuť, kterou v čase 34:26 potvrdil svým 

premiérovým gólem v letošní sezóně mladík Dominik Chmelař – 5:4! Aby toho nebylo málo, po 

Burianově pasu se ve třicáté osmé minutě prosadil Ivo Teichman a gólem na 6:4 přidal klid na 

pardubickou střídačku a uzavřel druhou dvacetiminutovku. 

„Začátek druhé třetiny byl podobný tomu v první, kdy se nám příliš nedařilo, ale postupem času jsme 

zklidnili hru a začali jsme hrát, co jsme chtěli. Rychlé čtyři branky byly odrazem našeho snažení a touhy 

se zápasem něco udělat,“ shodl se před poslední třetinou kapitán Karel Brychta se svým trenérem. 
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Úvod posledního dějství byl ve znamení hodně aktivní hry na obou stranách. Oba týmy totiž dostaly 

výhodu přesilové hry. Na trestnou lavici nejprve usedl Filip Bahník, jehož prohřešek zůstal nepotrestán, 

aby mohl předčasně opustit trestnou lavici Jakub Renčín po druhém gólu Buriana – 7:4. 

Podobně jako Jakub Burian se do statistik svým druhým gólem zapsal i Dominik Chmelař, když ve 

čtyřicáté sedmé minutě pěkně zužitkoval přesný pas Filipa Bahníka – 8:4. Bahník si o minutu a půl 

později vyzkoušel i roli střelce, když mu byl připsán vlastní gól Dolejše – 9:4. 

V polovině poslední třetiny si Vinohrady vzaly oddechový čas a v následujících minutách několikrát 

vyzkoušely hru bez brankáře. Diváci sice mohli zaznamenat zvýšenou aktivitu na straně hostů a jejich 

pátý gól v podání Martina Michalíka, ovšem v pohodě hrající Pardubice zbytek zápasu kontrolovaly. 

Minutu před koncem ještě na 9:6 z pohledu domácích snížil Josef Mareš, ale Východočeši nepřipustili 

žádné další komplikace a v klidu si dokráčeli pro první tři body v domácím prostředí v letošní sezóně. 

Statistiky  
 
Sokol PPAS Pardubice – Sokol Královské Vinohrady 9:6 (1:2, 5:2, 3:2)  
 
Branky a nahrávky: 3:41 Burian (Teichman), 23:55 Zozulák (Ďopan), 32:39 Zozulák (trestné střílení), 
33:01 Janeček, 34:26 Chmelař (Janeček), 37:05 Teichman (Burian), 46:03 Burian (Zozulák) 46:47 
Chmelař (Bahník), 48:15 Bahník – 2:47 Z. Stuchlík (Svoboda), 15:29 Bína (Renčín), 22:46 Z. Stuchlík 
(Bína), 31:36 Michalík, 58:07 Michalík (Z. Stuchlík), 59:35 Mareš. Rozhodčí: Miroslav Kulhánek a Petr 
Michálek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 276. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 2:3, 2:4, 9:4, 9:6. 
 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý – Brychta, Ďopan, Oubrecht, Lisa, Hauschke, Šťastný – Burian, 

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

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


