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TZ Po sobotním zaváhání přišel nedělní reparát. Sokol si domů přivezl mečbol 
 
Historie se opakuje. Stav 3:1 pro pardubický Sokol a série se stěhuje na Dašickou. Přesně takový 
scénář mělo loňské play down a letos tomu není jinak. První šanci k ukončení série proti 
Královským Vinohradům mají Východočeši v úterý, kdy je na programu pátý zápas. 
 
V Riegerových sadech se svěřencům trenérů Vichra a Koubka historicky velmi daří, to ovšem 
neplatilo v sobotním třetím zápase série. Domácí nastupovali do zápasu s vědomím, že případná 
třetí prohra by jim výrazně zkomplikovala situaci. Naopak pardubické florbalisty hřál v kapse 
dvouzápasový náskok a možná i na to doplatili. Vinohrady hrály od začátku třetího duelu 
mnohem koncentrovaněji a trestaly každou chybu. Po čtyřiceti minutách totiž svítil na ukazateli 
skóre stav 5:2 pro domácí a pardubický Sokol vsadil v závěrečné části vše na ofenzivu. I proto se 
třetí část proměnila v desetibrankovou přestřelku, ze které však vyšli úspěšněji domácí. 
Perníkáře nespasily ani závěrečné čtyři góly během pěti minut a Pražané tak mohli slavit 
důležitou výhru a snížení na 1:2 na zápasy. "Dnes nás domácí přehráli, a proto zaslouženě 
vyhráli. Předvedli jsme moc chyb a musíme se z toho do zítřka poučit," hodnotil třetí zápas 
pardubický kouč Ondřej Vichr.  
 
A jeho přání se pardubickým florbalistům podařilo splnit. Čtvrtý souboj se nesl stejně jako první 
dva zápasy ve znamení bojovného florbalu a precizní taktiky. Diváci v hale sledovali vyrovnaný 
florbal bez větších zaváhání. Žádný z týmů až do třetí třetiny neodskočil do většího než 
jednogólového vedení. Ve 46. minutě se střelou od mantinelu prosadil Václav Oubrecht a poslal 
Pardubice do vedení 4:2. Domácí ovšem nesložili zbraně a během čtyř minut dokázali opět 
srovnat. Vítěznou branku tak vstřelil až v 56. minutě Marek Ďopan, který trefil horní růžek 
Mrkosovy klece. Ze závěrečného tlaku už Vinohrady nedokázaly nic vytěžit, naopak přišla 
pojistka v podobě Zozulákovy trefy do prázdné branky. „Myslím, že největší rozdíl byl v  
koncentraci na oba zápasy. Zatímco v sobotu jsme dělali hodně chyb a soupeř je trestal, v neděli 
jsme Vinohrady do šancí moc nepouštěli. Důležité bylo také využití přesilových her. My jsme svoji 
využili, naopak soupeř nedokázal proměnit ani jednu," říká útočník Michal Janeček.  
 
Souboj se tak za stavu 3:1 pro Pardubice vrací zpět na Dašickou, kde budou mít Východočeši 
první příležitost k ukončení série. „Úterní utkání bude určitě taktická bitva, ale soupeř musí 
vyhrát. Myslím, že bude muset být víc aktivní a já věřím, že to dokážeme využít v náš prospěch," 
dodává Janeček. 
 
Pátý duel mezi Pardubicemi a Královskými Vinohrady začíná v úterý v 19:30 na Dašické. 
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3. zápas série play down: TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokol Pardubice 10:7 (3:1, 2:1, 5:5) 
 
Branky a asistence Pardubic: Formánek (Junek), Junek (Němeček), Zozulák (Burian), Teichman 
(Zozulák), Brychta (Burian), Zozulák, Brychta (Burian) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Krigovský, Lisa, Brychta - Zozulák, 
Teichman, Burian, Dlesk, Chmelař, Janeček, Němeček, Junek, Formánek, Kunt, Šťastný 
 
 
 
4. zápas série play down: TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokol Pardubice 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)  
 
Branky a asistence Pardubic: Zozulák (Ďopan), Formánek (Junek), Teichman (Zozulák), Oubrecht 
(Lisa), Ďopan (Zozulák), Zozulák 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Krigovský, Lisa, Brychta - Zozulák, 
Teichman, Burian, Dlesk, Chmelař, Janeček, Němeček, Junek, Formánek, Kunt, Šťastný, Bahník 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


