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TZ Sokol bral v televizním utkání opět dva body. S Otrokovicemi však sahal po třech 

 

Florbalisté Pardubic zavítali k dalšímu televiznímu zápasu do zlínské haly Euronics. V ní byli blízko 

výhře za tři body, Panteři však dokázali dvě vteřiny před koncem vyrovnat. O vítězi tak musely 

rozhodnout až nájezdy, ve kterých byli úspěšnější pardubičtí střelci. 

První střelu televizního utkání si připsal hned po půl minutě hry domácí obránce Nagy, brankář Tvrdý 

ale jeho nebezpečnou ránu tahem vyrazil ramenem. Další střely na branku nepřicházely. Ne snad že 

by se domácí ani hosté nesnažili, chyběla ale přesnost trefit bránu, nebo byl pokus zblokován. 

Prvnímu gólu zápasu tak pomohla až standardní situace Pardubic ze střední vzdálenosti po faulu 

domácích Panterů. Burian přiťukl Zozulákovi a jeho střelu ještě před gólmanem Michajlovičem 

tečoval Teichman. Několik střídání poté bylo ale srovnáno. Domácí útočník Nagy dostal křížnou 

přihrávku na levý mantinel  a milimetrově přesnou střelou na vzdálenější tyč nad nohu brankáře 

srovnal. Ale jen na minutu. To Brychta zrychlil hru kolmou přihrávkou z první na střed na Zozuláka a 

ten vystřelil Sokolům vedení. Skóre se mohlo měnit dále, ale otrokovické přečíslení 3 na 1 ani únik 

pardubického Krajcigra už oslavou gólu nekončily a tak byl stav utkání průměrné kvality po první 

třetině  1:2.  

Druhou část začali před komorní atmosférou ve zlínské hale lépe Panteři. Nahození tečoval před 

brankou Bouška a ani protesty Pardubic, že se jednalo o vysokou hokejku, rozhodčí od uznání branky 

neodradily. Sám střelec však vzápětí nabídl hostům opět šanci k odskočení. Nechal se vyloučit a 

vzhledem k velmi nízkému procentu ubráněných oslabení to nevěstilo pro jeho tým nic dobrého. 

Hostující Krajcigr v první šanci přesilovky selhal, poté ale šťastně tečoval Ďopanovu střelu a Pardubice 

zase vedly. Jinak měla hra obou týmů v plném počtu hráčů k ideálu daleko. Na domácích ležela deka 

nulového počtu bodů v sezóně, hrozil jen přímočarý Kostka a střelec první branky Nagy. Východočeši 

byli zase asi unaveni dlouhým cestováním ve všední den a šance si připravovala pouze jejich první 

lajna, kde na Zozulákovi nebyla vidět únava z pátého zápasu v sedmi dnech „vinou“ reprezentačních 

povinností. Co se týče branek, ty padly ve druhé části ještě dvě. Třetí srovnání skóre zařídil Kostka, jež 

dostal při standardce dostatek času přesně vystřelit, čtvrté odskočení na druhé straně Ďopan při další 

přesilovce. Stav tak byl 3:4. 

Že i domácí borci umí dát gól v přesilovce, dokázal hned zkraje třetí třetiny Sovják, když prostřelil 

Tvrdého po přenesení hry na pravou stranu hřiště. Deset minut před koncem utkání dostaly 

Otrokovice velkou šanci se ujmout poprvé v zápase vedení a strhnout tak zápas na svou stranu. To se 

nechal vyloučit Teichman, Pardubice se ale ubránily. A tak přišel trest. Tři minuty před koncem si 

dobře hrající Ďopan seběhl před branku a propasíroval Burianem nahraný balónek do brány – 4:5. 

Jenže tak jako čtyřikrát před tím, nyní i popáté domácí srovnali. Nejdříve sice nevyužili další 

přesilovku, nakonec ale skórovali pouhé 2 vteřiny před koncem utkání. Bez brankáře v šesti hráčích 

v poli rozehráli poslední standardku utkání na Sovjáka, který vystřelil první bod sezóny a šlo se do 

prodloužení.  

V něm gól, na rozdíl od televizního utkání v minulém týdnu, nepadl, na řadu tak přišly nájezdy. 

V první sérii nejdříve vymíchal Burian Michajloviče, na druhé straně vychytal Tvrdý Martina Nagyho. 

Ve druhé trefil Zozulák pouze tyč, zatímco za Pantery srovnal bekendovou kličkou Uhrinovský. 
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Rozhodla tak až série poslední, když Teichman vymetl 

nechytatelně šibenici, kdežto Nagy Michal trefil pouze 

konstrukci branky. Bonusový druhý bod si tak odvážejí 

Sokolové. 

 

Statistiky 

Panthers Otrokovice - Sokol PPAS Pardubice 5:6 po sam. nájezdech 

Branky a asistence Sokola PPAS Pardubic: Teichman (Zozulák), Zozulák (Brychta), Krajcigr (Ďopan), 

Ďopan (Burian), Ďopan (Burian), rozhodující nájezd Teichman 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý, Levínský - Brychta, Ďopan, Šťastný, Škeřík, Oubrecht, Lisa, 

Hauschke - Zozulák, Burian, Teichman, Krajcigr, Bahník, Krigovský, Formánek, Chmelař, Dlesk, Junek, 

Němeček 

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


