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TZ To bylo drama! Pardubice nakonec zápas urvaly v prodloužení 

 

 

 

Skvělá první třetina a potom zkrat. Tak by se dalo charakterizovat utkání, ve kterém Pardubice po 

první dvacetiminutovce vedli nad Spartou 5:0, ale zápas nakonec dospěl až do prodloužení, když 

Pražané vyrovnali v čase 59:01. V prodloužení potom o bodu navíc pro domácí rozhodl Jakub Burian. 

Pardubičtí hráči věděli, že dnešní utkání je potřeba vyhrát a nejen díky tomu jim skvěle vyšel vstup do 

zápasu! Již ve třetí minutě rozjásal domácí fanoušky pravý křídelník první formace Jakub Burian, a na 

jeho trefu navázal o dvě minuty později Ivo Teichman – 1:0. 

O deset minut později na 3:0 zvýšil Martin Zozulák a čtyřiačtyřicet vteřin po jeho trefě mohl ruce nad 

hlavu zvednout také obránce Jaromír Lisa, který zvýšil na 4:0, a pardubická hala bouřila. 

V pohodě hrající Východočeši přidali do konce první třetiny ještě jeden gól! Po přesném pasu 

Oubrechta rozvlnil síť sparťanské branky Michal Janeček a vyhnal hostujícího brankáře na střídačku. 

Místo Kotoučka se tak mezi tři tyče postavil Martin Beneš. „Odehráli jsme fantastickou třetinu. Hráli 

jsme svoji hru, často jsme stříleli a z toho pramenilo vedení 5:0,“ hodnotil první dvacetiminutovku 

spokojený Zozulák. 

Do druhé třetiny ale nastoupila úplně jiná Sparta. Pražští hráči výrazně zvýšili svou aktivitu a o poznání 

více zatápěli pardubické obraně. V polovině prostřední části se potom dvěma fauly provinili Filip Bahník 

s Adamem Šťastným a Pražané dostali nabídku dvou přesilových her v krátkém sledu. 

Během první početní výhody hosté místo do odkryté branky napálili míček do tyče a po faulu Šťastného 

musel Jakub Levínský likvidovat nařízené trestné střílení. Sokol tedy i nadále vedl o pět gólů, ale o čistý 

štít přišel minutu a půl před koncem třetiny, když se po samostatné akci prosadil Jan Marvánek – 5:1. 

Pětibrankový náskok vrátil Pardubicím gólem do šatny po přesném Formánkově pasu Radek Krajcigr, 

ale přesto po druhé třetině trenér Czeczinkar spokojeností neoplýval. „Udrželi jsme vysoké vedení, to 

je super, ale nebyla to dobrá třetina. Hráčům jsme říkali, že přijde úplně jiná Sparta a tak se také stalo. 

Ze hry nás také trochu dostala naše dvě vyloučení,“ vysvětloval. 

I do druhé třetiny lépe vstoupila Sparta. V její osmé minutě se před branku dostal David Ježek a dostal 

za Levínského druhý míček svého týmu v dnešním zápase – 6:2. Po druhé obdržené brance se ale 

domácí vrátili ke své hře. 

Další gól mohl přidat Teichman, ale po Burianově přihrávce minut ve stoprocentní šanci před odkrytou 

brankou. O chvíli později zase Michal Janeček jednou rukou nádherně proběhl útočnou polovinu, 

vymíchal obránce i brankáře Beneše, ale zakončil těsně mimo.  

Po těchto a několika dalších nevyužitých šancích musel zákonitě přijít trest v podobě třetí branky Sparty 

Praha. Z čista jasna vstřelil svůj druhý gól v zápase Jan Marvánek a výrazně přidal na dramatičnosti 

utkání – 6:3. Záhy Pražané přidali další branku! V čase 54:54 se taktéž podruhé v zápase radoval David 

Ježek. 
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Pardubice se potom úplně rozložily a hostům se podařilo dokonce vyrovnat… na 5:6 ze svého pohledu 

snížil Jakub Vrána a v čase 59:01 gól na 6:6 vstřelil Kryštof Hartman, čímž poslal zápas do prodloužení. 

V něm po dvou a půl minutách rozhodl domácí Jakub Burian – 7:6. 

Statistiky: 

Sokol PPAS Pardubice – AC Sparta Praha 7:6 po prodl. (5:0, 1:1, 0:4 – 1:0) 

Branky a nahrávky: 2:21 Burian (Ďopan), 4:45 Teichman (Zozulák), 14:16 Zozulák (Brychta), 15:00 Lisa 

(Bahník), 17:46 Janeček (Oubrecht), 39:35 Krajcigr (Formánek), 62:40 Burian (Zozulák) – 38:21 

Marvánek, 47:14 Ježek (Rodina), 52:51 Marvánek, 54:54 Ježek (Rebro), 58:33 Vrána (Časar), 59:01 

Hartman (Svatoš). Rozhodčí: Miroslav Kulhánek a Petr Michálek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 

332. Střely na branku: 29:30. 

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

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

Sestava Sparta Praha: Kotouček (18. Beneš) – Rebro, Ježek, Kadoch Marvánek, Smetana – Pruner, od 

21. Rodina, Šnajdr, Hartman – Svatoš, Časar, Vrána – Jaroš, Mandelbaum, Burnik. 

Ohlasy trenérů: 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Parádní 1. třetina, ve které se plnily veškeré taktické pokyny. Bohužel 

jsme nechali soupeře vrátit do zápasu zbytečnými fauly. Z toho plynula nekoncentrovanost a vytvářeli 

jsme naprosto fatální chyby, které nás stáli jeden bod navíc. Doufám, že se z těchto chyb poučíme a 

budeme v dalším utkání při takového náskoku stále aktivní. Klobouk dolů soupeři. 

Jaroslav Berka (Sparta): 1. třetinu jsme totálně zaspali, vůbec jsme nebyli na hřišti. Poté jsme se 

vzpamatovali a hru vyrovnali. Ve 3. třetině jsme dominovali a na hřišti tentokrát nestíhal soupeř. V 

prodloužení to byl vabank. 

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


