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Pardubice 16 / 02 / 2014 
 

TZ Skalp byl neskutečně blízko! Sokol Pardubice nakonec  
veze bod za prohru v prodloužení 
 

 
 
 
Sokol Pardubice měl málem ve 21. kole AutoCont extraligy na svědomí další překvapení. 
Martin Zozulák v čase 52:52 otáčel stav utkání na 3:4, ale vlastní gól kapitána Brychty deset 
vteřin před koncem nakonec Východočechy odsoudil k prohře v prodloužení. 
 
Hráči Tatranu zprvu naplňovali všechny předpoklady a v první třetině byli jasně lepším týmem na 
palubovce. V deváté minutě Marek Deutsch orazítkoval břevno, aby mohl v minutě desáté 
poprvé rozjásat domácí hráče Jiří Kolísko – 1:0. 
 
Střešovice nadále dokazovaly svou převahu a v závěru třetiny, konkrétně v čase 18:39, ve 
vlastním oslabení skóroval po přihrávce Marka Vávry jeho jmenovec Richter – 2:0. 
 
Východočeši, vědomi si dvougólové ztráty, ve druhé třetině výrazně zlepšili svou hru. Čtyři 
minuty a tři vteřiny po jejím začátku se prosadil poprvé v utkání Martin Zozulák a snížil na rozdíl 
jedné branky – 2:1. Tatran se ale nechtěl nechat rozhodit a brzy si vzal své vedení o dvě branky 
zpět. Druhým gólem snížil Jiří Kolísko – 3:1. 
 
Ani Sokol ale nechtěl zůstat pozadu. Ve 37. minutě předvedl kvalitní forčeking teprve 
devatenáctiletý útočník Dominik Chmelař a dostal míček až za záda domácího brankaře – 3:2. 
 
„Snažili jsme se celý zápas hrát svou hru, kterou jsme se prezentovali v minulých utkáních. Dalo 
by se říci, že po celý zápas byla naše hra kompaktní a řekl bych, že mezi jednotlivými třetinami 
nebyl nějaký razantní rozdíl. V utkání nám také určitě přálo i štěstí,“ komentuje střetnutí 
s Tatranem trenér Sokola Pardubice Miroslav Janovský. 
 
Nejzajímavější částí utkání byla ale bezpochyby poslední třetina. Východočeši pokračovali 
v aktivní hře a pár vteřin po začátku břevno napálil Vaculík. O pár minut později mohl vyrovnat 
Jakub Burian, ale jeho střela do odkryté branky neměla potřebnou razanci a gólman Kafka ji stihl 
zastavit. 
 
Převaha Pardubic ale neubývala, naopak. Poslední desetiminutovku vyrovnávající brankou načal 
po přihrávce Adama Šťastného Jaromír Lisa – 3:3. Šok domácím příznivcům poté způsobil Martin 
Zozulák, když jen o chviličku déle otočil stav utkání – 3:4. 
 
Tatran v závěru sáhl ke hře bez brankáře, ale vše nasvědčovalo tomu, že se Pardubice ubrání a 
získají další cenné vítězství. Obrovskou smůlu si ale vybral v nejméně vhodný okamžik kapitán 
Sokola Karel Brychta, když si deset vteřin před koncem dal vlastní gól – 4:4. Ihned na začátku 
prodloužení potom rozhodl o bonusovém bodu pro Tatran Michal Podhráský – 5:4.  
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„Co se týče promarněného závěru, dá se říct jen to, že jsme 
hráli zápas proti klasickému Tatranu. Tento tým bojuje za 
každého stavu, byť do konce utkání zbývá třeba jen vteřinka. 

Ve své historii už tímto způsobem otočil několik utkání a tohle bylo další z nich. Je to obrovská 
škoda, Tatran je jediným celkem, který náš klub ještě nikdy neporazil,“ pokračoval bezprostředně 
po utkání Miroslav Janovský. 
 
 
 
Právě smolař dnešního zápasu Karel Brychta je jedním z hráčů, který v pardubickém dresu 
odehrál proti Tatranu úplně všechny zápasy a nikdy nad ním nevyhrál. „Co na to říct, je to 
obrovská škoda. Snažil jsem se pomoct, ale bohužel mě do nohy trefila dobrá přihrávka domácích 
napříč brankovištěm a míček se odrazil do branky,“ smutně se ohlédl za rozhodujícím momentem 
utkání pardubický kapitán.  
 
Za současné situace Sokol v play down vyzve celek Kladna. 
 
Statistiky 21. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Tatran Omlux Střešovice vs. Sokol Pardubice 5:4 pp. (2:0, 1:2, 1:2 – 1:0) 
 
Branky Tatran Omlux Střešovice:  
1. třetina 
9:10 Jiří Kolísko (Marek Deutsch) 
18:39 Martin Richter (Marek Vávra) 
 
2. třetina 
30:42 Jiří Kolísko (Tomáš Nushart) 
 
3. třetina 
59:50 Karel Brychta (vlastní gól) 
 
prodloužení 
60:45 Michal Podhráský (Marek Deutsch) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
--- 
 
2. třetina 
24:03 Martin Zozulák 
36:17 Dominik Chmelař 
  
3. třetina 
51:13 Jaromír Lisa (Adam Šťastný) 
52:52 Martin Zozulák (Radek Krajcigr) 
Vyloučení: 3:1 
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Střely: 26:20 
Počet diváků: 120 
Rozhodčí: Martin Valenta a Michal Žďárský 

 

 

 

Sestava Pardubice: Levínský (Pipek) – Raiter, Oubrecht, Šťastný, Jelínek, Filip, Jirák – Vaculík, 
Janeček, Brychta, Zozulák, Teichman, Lisa, Bahník, Burian, Krajcigr, Chmelař, Formánek.  

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


