radio Kulisek

Ve 26. kole pÅ™ivÃ-taly Pardubice dobÅ™e naladÄ›nÃ© Karlovy Vary

Do první velké &scaron;ance utkání se vÅ™ítili hosté, kteÅ™í výbornÄ› zakombinovali v útoÄ•ném pasu, ale na domácího RÅ¯Å
si nepÅ™i&scaron;li.

V 9. minutÄ› domácí Sýkora rozjásal ÄŒEZ Arénu, kdyÅ¾ krásným sólem si vychutnal nejdÅ™ív dva protihráÄ•e a pak pÅ™
perliÄ•ku na závÄ›r- vytÅ™íbenou ranou o horní tyÄ• vykoupal Sáblíka. Po nenápadné akci Karlových VarÅ¯ se v 15. minutÄ›
diváci doÄ•kali vyrovnávajícího gólu. RÅ¯Å¾iÄ•ka sice odrazil puk rukou od brankovi&scaron;tÄ›, ale ten smÄ›Å™oval do
brankovi&scaron;tÄ›. Tam stál výbornÄ› postavený Kristev a tomu nedÄ›lalo problém usmÄ›rnit kotouÄ• do sítÄ›. V 17. minutÄ›
&scaron;li hosté do vedení. Zásluhou Zückera skonÄ•ila první tÅ™etina 2:1 pro Karlovy Vary. Druhou tÅ™etinu bohuÅ¾el ovliv
Ä•astá vylouÄ•ení a to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í pÅ™i&scaron;lo v Ä•ase 28:49, kde Cetkovský udeÅ™il protihráÄ•e do hlavy a d
minutový trest, které Vary dokonale vyuÅ¾ily tlakem pÅ™ed bránou, z Ä•ehoÅ¾ pramenila dal&scaron;í vylouÄ•ení a dÅ¯leÅ¾ité
V 31. minutÄ› Energie vyuÅ¾ívá dvojnásobnou pÅ™evahu. RÅ¯Å¾iÄ•ka vyráÅ¾í puk pÅ™ed sebe, kde byl dobÅ™e postavený
ten ho bez sebemen&scaron;ího problému uklidil do branky- 3:1. Sotva ubÄ›hla dal&scaron;í minuta VýchodoÄ•e&scaron;i
dostávají dal&scaron;í gól. Kumstát napÅ™áhl ve stÅ™edním pasu a stÅ™elou prostÅ™elil jak bránící obranu, tak i RÅ¯Å¾iÄ•ku
následnÄ› odvolán a nahrazen mladým Landsmanem. Ale ani ten nedokázal pÅ™eru&scaron;it Karlovarskou kanonádu a
pÅ™i prvním zákroku inkasoval. PodobnÄ› jako pÅ™i tÅ™etí brance vypadala tato akce. Landsman vyrazil stÅ™elu Muchy jen
k Dejovi a ten v 32. minutÄ› zvy&scaron;uje na nevídaných 5:1! V tÅ™etí tÅ™etinÄ› uÅ¾ bylo prakticky jasné, kdo si odveze 3
Av&scaron;ak VýchodoÄ•e&scaron;i svou bojovností alespoÅˆ zmírnili stav utkání, ale na nic víc se uÅ¾ nezmohli. Pardubice
zaÄ•aly velkým tlakem, ve kterém pokraÄ•ovaly bez pÅ™estání aÅ¾ do konce zápasu. To se ukázalo uÅ¾ ve 43. minutÄ›. Kolá
z pÅ™esilovky upravuje stav na 2:5. Stále stupÅˆující tlak vrcholil ve 48. minutÄ›, kde &Scaron;pirko ujel v&scaron;em hráÄ•Å¯m
aÅ¾ na Kristka, který ho poslal k ledu pÅ™ed karlovarskou svatyní. Nájezd si vzal do svých rukou kapitán Koukal, který
nepromÄ›nil. V 52. minutÄ› z pÅ™esilovky se doÄ•kali VýchodoÄ•e&scaron;i dal&scaron;ího gólu. Svou typickou dÄ›lovkou pros
hráÄ• s Ä•. 37 Sýkora v&scaron;echno, co mu stálo v cestÄ›. V ÄŒEZ ArénÄ› to houstlo mezi diváky skvÄ›lou atmosférou, na
hokej se pÅ™i&scaron;lo podívat 8260 divákÅ¯. Od 58. minuty hrály Pardubice bez brankáÅ™e, ale obrat snÅ¯ se v tomto
pÅ™ípadÄ› nekonal. A tak Energie si veze domÅ¯ 3 body za výhru 5:3. Jakub Samek &ndash; sportovní redaktor
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