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TZ Série nekončí. Vinohrady si na Dašické vynutily šestý zápas 
 

Pardubičtí florbalisté nedokázali využít první šanci k ukončení série proti Královským 
Vinohradům. Po bojovném pátém utkání nakonec slavili výhru hosté, kteří tak snížili stav série 
na 3:2 pro Východočechy. Šestý duel je na programu ve čtvrtek od 20 hodin v Praze. 
 
Úterní zápas, který mohl rozhodnout o pardubické záchraně, v kontextu celé série ničím 
nevybočoval. „Celá série je hodně takticky svázaná, protože oba týmy ví, o co hrají. Z toho 
pramení občasná nervozita na hokejkách a nepřesná zakončení," myslí si útočník Ivo Teichman.  
 
V pátém utkání si museli diváci na první gól počkat až do 26. minuty, kdy se z dorážky prosadil 
hostující Zavadil. Na něho navázal o minutu později kapitán Pražanů Milan Bína a pardubičtí 
florbalisté rázem prohrávali o dvě branky. Také další dvě trefy přišly v rychlém sledu. Ve 31. 
minutě nejprve Michal Janeček snížil na 1:2, o půl minuty nato ovšem vrátil Vinohradům 
dvoubrankové vedení Zbyněk Stuchlík. Poslední slovo ve druhé části si však přivlastnili domácí a 
po gólu Martina Zozuláka se opět dostali na dostřel. 
 
Závěrečná perioda potvrdila Teichmanova slova. Urputný boj o každý centimetr a taktická bitva, 
tak vypadala třetí třetina. Očekávaná změna skóre dlouho nepřicházela, až se v 58. minutě k tyči 
prosadil hostující Gregor a výrazně tak Vinohrady přiblížil k prodloužení série. Ze závěrečného 
tlaku pak domácí Sokol dokázal vytěžit pouze snížení z hole Tomáše Dleska, na víc nezbyl čas. 
„Velký problém byl určitě v produktivitě, nám se bohužel naše šance proměnit nepovedlo. Navíc 
jsme dělali zbytečné chyby, které soupeř dokázal potrestat," říká Teichman.  
 
Série se tak za stavu 3:2 pro Pardubice opět přesouvá do pražských Riegerových sadů. Oba celky 
čeká čtvrtý zápas v šesti dnech. „Únava asi bude znát, ale to je pro oba týmy stejné. Vinohrady 
nás zatím dvakrát za sebou porazit nedokázaly, navíc máme stále zápas k dobru, takže jedeme 
do Prahy sérii rozhodně ukončit," dodává Teichman.  
 
Šestý zápas začíná v Praze ve čtvrtek 17. března ve 20 hodin.  
  
 
 5. zápas play down: Sokol Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) 
 
Branky a asistence Pardubic: Janeček, Zozulák (Burian), Dlesk (Teichman) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Škeřík, Oubrecht, Krigovský, Lisa, Brychta, Kunt, 
Šťastný - Zozulák, Teichman, Burian, Janeček, Dlesk, Chmelař, Formánek, Junek, Němeček 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


