
 Florbalový klub SOKOL PARDUBICE 

neděle, 6. března 2016 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 

 

TZ Dvě výhry, dva hattricky. Sokol vstoupil do play down úspěšně! 
 
 
Jakožto lépe postavený celek po základní části začal pardubický Sokol sérii proti Královským 
Vinohradům na domácí půdě. A tuto výhodu využil dosyta. Oba víkendové zápasy vyhrál 
dvoubrankovým rozdílem a ujal se vedení 2:0 na zápasy. 
 
Série začala pro Východočechy nešťastně. Hned v prvním střídání totiž inkasovali z hole 
hostujícího kapitána Bíny. Od té doby však převzali otěže a po většinu hrací doby určovali tempo 
hry. V 10. minutě vyrovnal ze standardní situace Martin Zozulák a o sedm minut později poslal 
domácí do vedení po dalekonosné střele Jaromír Lisa.  
 
Nástup do druhé třetiny měli rovněž lepší hosté a po dorážce Ondřeje Stuchlíka bylo opět 
vyrovnáno. Prostřední část hry si pak ovšem přivlastnil Jakub Burian, který během 11 minut 
zkompletoval hattrick a poslal Pardubice do tříbrankového vedení. 
 
Ve třetí třetině domácí ubrali z útočné aktivity, čímž dali Pražanům šanci ke zdramatizování. Ti ji 
využili a po brankách Zbyňka Stuchlíka a Zavadila se dostali opět na dostřel. Definitivní rozuzlení 
prvního duelu si vzal na starost pardubický Tomáš Dlesk, který v 58. minutě utekl hostující 
obraně a umístěnou střelou pečetil skóre na konečných 6:4. „Utkání hodné play down, alespoň 
co se nasazení a důzazu týče. Z naší strany to byl hodně nervózní výkon, ale jsem moc rád, že 
jsme to nakonec ubojovali," řekl po utkání pardubický trenér Ondřej Vichr. 
 
Také do druhého víkendového zápasu vstoupili lépe hosté. V neděli si však museli diváci na 
jejich první gól počkat až do poloviny zápasu, kdy se z dorážky prosadil Jan Zavadil. Odpověď na 
sebe nenechala dlouho čekat a za dvě minuty bylo po výborné střele Jaromíra Lisy opět 
srovnáno. Ještě do konce druhé části si však vzaly Královské Vinohrady vedení zpět. Přesilovou 
hru využil Ondřej Stuchlík a hosté po čtyřiceti minutách vedli. 
 
Pardubický Sokol však zlomil prokletí třetích třetin a dovedl utkání do vítězného konce. 
Hattrickem se o to zasloužil kanonýr Martin Zozulák, který své tři branky vměstnal rovněž do 11 
minut. Na studenou sprchu nedokázaly Vinohrady zareagovat a utkání tak skončilo opět 
dvoubrankovým vítězstvím Pardubic. „Znovu obrovsky bojovné utkání. Podali jsme skvělý 
kolektivný výkon a moc mě těší, že jsme dokázali třetí třetinu vyhrát 3:0. Víme, že to bude ještě 
boj," zhodnotil druhý víkendový zápas Vichr.  
 
Východočeši se tak po úvodních zápasech ujali vedení 2:0 na zápasy. Série se příští víkend 
přesouvá do Prahy. Třetí utkání začne v Riegrových sadech ve 20 hodin, čtvrté pak v 18 hodin.  
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1. zápas play down: Sokol Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) 
 
Branky a asistence Pardubic: Zozulák (Škeřík), Lisa (Němeček), Burian (Zozulák), Burian 
(Teichman), Burian (Ďopan), Dlesk (Oubrecht) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Krigovský, Lisa, Brychta, Šťastný - 
Zozulák, Teichman, Burian, Chmelař, Dlesk, Janeček, Formánek, Němeček, Junek, Bahník 
 
 
 
2. zápas play down: Sokol Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) 
 
Branky a asistence Pardubic: Lisa (Brychta), Zozulák (Ďopan), Zozulák, Zozulák (Ďopan) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Krigovský, Lisa, Brychta, Šťastný - 
Zozulák, Teichman, Burian, Chmelař, Dlesk, Janeček, Formánek, Němeček, Junek, Bahník 
  
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


