
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol PPAS Pardubice 

 
     Pardubice 17 / 1 / 2015 

 

TZ Sokol na mistra nestačil. Selhal v poslední třetině 

 

 

 

Dvě třetiny bylo v ostravském Sportovním centru Dukla k vidění velmi vyrovnané utkání. Po druhé 

siréně Východočeši prohrávali 1:3 a v posledním dějství dokonce snížili na 2:3 ze svého pohledu. 

Poté ovšem nastal zkrat a úřadující mistr šesti góly ve zbytku zápasu jasně ukázal, kdo si z tohoto 

zápasu odnese tři body. 

První dvacetiminutovka přinesla více ze hry hráčům z Pardubic. Svěřenci Martina Czeczinkara si 

připravili hned několik velkých šancí, ale zlobila je špatná koncovka. Hned v úvodu utkání se před 

prázdnou vítkovickou brankou k odraženému míčku dostal Filip Krigovský, ale nedokázal kulatý nesmysl 

usměrnit do sítě. 

Další dvě veliké šance si připravil jeho parťák z útoku Radek Formánek, když se dostal k nebezpečné 

střele a posléze dostal možnost dorážky. Góly ale začaly padat až v závěru třetiny. V osmnácté minutě 

ve vlastním oslabení utekli Tomáš Dlesk s Martinem Zozulákem dva na nikoho a druhý jmenovaný 

s klidem poslal míček do šibenice – 0:1. 

Vítkovická odpověď na sebe ale nenechala příliš dlouho čekat. Minutu a půl před koncem první části 

se k míčku v nebezpečném prostoru dostal Filip Heczko a rozvlnil síť za Levínského zády – 1:1. 

Do druhé třetiny úřadující mistr vstoupil přesilovou hrou po druhém faulu Ivo Teichmana a postavil na 

ní svůj tlak v celém zbytku prostředního dějství. Pardubická obrana a brankář Levínský byli v jednom 

kole, když museli čelit velikému množství vítkovických příležitostí. 

Jednu takovou využil v polovině utkání Bräuer a poslal své spoluhráče poprvé v zápase do vedení – 2:1. 

Na jeho úspěch domácí hráči navázali ještě aktivnější hrou a po právu si tak posléze vypracovali 

dvoubrankový náskok. 

Šest vteřin před koncem prostřední třetiny domácí hráči dokonale rozložili pardubickou obranu včetně 

brankáře a Lukáš Hájek pouze zametl míček do úplně prázdné branky – 3:1. 

V poslední části byla v první polovině k vidění znovu velmi vyrovnaná hra. Oba celky se hnaly do útoku 

se snahou navýšit svůj náskok, respektive dohnat ztrátu. Na obou stranách hřiště bylo k vidění hodně 

šancí. Východočeši dostali výhodu dvou přesilových her a pěkně zatopili vítkovické obraně. 

První početní výhoda ještě své využití nenašla, ovšem druhá ano. Ivo Teichman přesnou přihrávkou do 

druhé vlny našel Radka Krajcigra a pardubický útočník z první rozvlnil síť – 3:2. Tento gól hosty hodně 

nabudil, ale bohužel pro ně to byl poslední gól ve vítkovické síti. 

Od té doby totiž úřadovaly pouze domácí Vítkovice. Po chybě v hostující obraně se k míčku dostal Lukáš 

Pešat, proběhl až před pardubickou branku a nekompromisně překonal Levínského – 4:2. Dvakrát za 

sebou v krátkém sledu poté fauloval hostující kapitán Brychta a Vítkovice definitivně odskočily svému 

soupeři. 
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V prvním případě se Karel Brychta zdržel na trestné lavici tři 

vteřiny a ve druhém čtyřicet tři. Obě branky Vítkovic potom zařídil Jakub Hubálek – 6:2. Vítkovickou 

pohodu potom ještě do konce třetiny potvrdili Lukáš Hájek, Lukáš Pešat a Adam Delong, který uzavřel 

gólový účet zápasu – 9:2. 

 
Statistiky: 

1. SC Vítkovice Oxdog – Sokol PPAS Pardubice 9:2 (1:1, 2:0, 6:1)  

Branky a nahrávky: 18:31 Heczko (Pešat), 31:58 Bräuer (Delong), 39:54 Hájek (Šebesta), 48:59 Pešat 

(Delong), 49:56 Hubálek (Řezanina), 51:59 Hubálek (Hájek). 53:37 Hájek (Řezanina), 54:25 Pešat 

(Delong), 58:29 Delong (Bräuer) – 17:18 Zozulák (Dlesk), 45:44 Krajcigr (Teichman). Rozhodčí: Kamil 

Sojka a Tomáš Sojka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 157. Střely na branku: 34:14. 

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

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

Sestava Vítkovice: Souček – Hubálek, Heczko, Brus, Jankulár – Hájek, Šebesta, Řezanina – Veltšmíd, 

Matejčík, Matúš – Delong, Bräuer, Pešat – Jousi. 

Ohlasy trenérů: 

Michal Deus (Vítkovice): První polovina zápasu nám nevyšla dle představ, nebyli jsme moc aktivní, 

soupeř také ne a diváci se asi trochu nudili. Potřebovali jsme impuls, nějak se v zápase chytit a odrazit 

se. Naštěstí se nám to povedlo, chytli jsme slinu a zaslouženě vyhráli. Děkujeme fanouškům za 

podporu.  

Martin Czeczinkar (Pardubice): Dvě třetiny aktivní florbal, plný soubojů a neproměněných šancí. Mrzí 

nás krutý výsledek, který jsme si zasloužili za výkon ve třetí třetině, o výsledku rozhodla naše hloupá 

vyloučení, využití přesilovky nakoplo soupeře a na hřišti jasně dominoval po zbytek utkání. Rozhodně 

se nemáme za co stydět, hráčům věříme a budeme bojovat v dalších zápasech. 

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


