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TZ Televizní utkání, divácký rekord na Dašické a dva body, to byl zápas s Libercem 

 

 

 

Půl roku a kousek uběhl od posledního televizního zápasu na Dašické, aby se historie mohla 

opakovat. Do pardubické sportovní haly znovu dorazil štáb České televize, který od 18:00 živě 

přenášel utkání proti Liberci. Kromě kamer na Dašickou dorazilo také 628 diváků, kteří překonali 

návštěvnostní rekord a opět se postarali o skvělou atmosféru. 

Do utkání se skvělou diváckou kulisou vstoupil domácí Sokol velmi dobře. Již ve druhé minutě šli domácí 

do vedení, když se z půlky hřiště krásnou střelou prosadil obránce Jaromír Lisa. Hosté ale s odpovědí 

dlouho neotáleli, za třicet osm vteřin se totiž prosadil Lukáš Studený a bylo opět srovnáno – 1:1. 

Šest minut po libereckém vyrovnání přišel obrat. Horní růžek Tvrdého branky nejprve vymetl Jiří 

Strobach a o dvaatřicet vteřin později na 3:1 z pohledu hostů zvyšoval Lukáš Reymar. „Najednou jsme 

se přestali koncentrovat a nehráli jsme vůbec nic z toho, co jsme chtěli. Možná trochu rozhodovalo jiné 

hřiště díky televiznímu zápasu, ale to nejdůležitější bylo, že soupeř byl na nás výborně připraven,“ uznal 

po zápase kouč Martin Czeczinkar. 

V závěru první třetiny hráli domácí přesilovku a vytvořili si velký tlak, ale skóre se měnilo až ve druhé 

třetině. Liberecký čtvrtý gól přidal ve dvacáté sedmé minutě Prokop Ferdan a navýšil vedení svých 

spoluhráčů na tříbrankové.  

Devětadvacet vteřin před koncem druhé třetiny ještě s trochou dávky štěstí skóroval pardubický 

kapitán Karel Brychta a do kabin hráči odcházeli za stavu 2:4 z pohledu domácích. 

V osmé minutě poslední třetiny měl po faulu na sebe Martin Zozulák možnost v podobě trestného 

střílení, ale gól nepadl ani v následné dvouminutové přesilovce Východočechů. Své počínání při 

trestném střílení ale Zozulák napravil na jedničku. Osm minut před koncem snížil po Burianově pasu na 

rozdíl jediné branky – 3:4.  

„Když jsme neproměnili trestné střílení, říkal jsem si, že to nic nemůže znamenat. Měli jsme obrovský 

tlak a hodně šancí, škoda, že jsme nevyužili přesilovku tak, jak jsem si představoval. Naštěstí jsme ale 

skórovali chvíli po jejím skončení,“ přemítal Czeczinkar. 

Přesilovku Východočeši sice nevyužili, ale rozdílová branka domácí hráče obrovsky nakopla a dvě a půl 

minuty před koncem základní hrací doby si Martin Zozulák mohl připsat další bod, když před prázdnou 

brankou vybídnul Marka Ďopana, který vyrovnal! V prodloužení si potom oba borci vyměnili role, když 

Ďopan předložil pardubické ikoně Zozulákovi, a ten rozhodl o dvou bodech pro Pardubice. 

„Martin byl po celý zápas bráněn libereckým hráčem, takže to neměl úplně lehké. Je na to ale zvyklý, 

vytvářel tím prostor pro ostatní hráče a ještě dokázal udělat tři body. Opět ukázal, že patří k nejlepším 

hráčům v zemi a já jsem moc rád, že patří do mého týmu,“ rozplýval se pardubický kouč. 
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Statistiky 

Sokol PPAS Pardubice – FBC Liberec 5:4 po prodl. (1:3, 1:1, 2:0 – 1:0) 

Branky a nahrávky Sokola PPAS Pardubice: 1:58 Lisa (Dlesk), 39:31 Brychta, 52:50 Zozulák (Burian), 

57:31 Ďopan (Zozulák), 62:57 Zozulák (Ďopan. 

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

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

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


