radio Kulisek

Hc Eaton Pardubice-Kometa Brno 2:1

Po dlouhé dobÄ› opÄ›t dorazila do ÄŒEZ Arény Pardubice hokejová extraliga. V 35. kole zmÄ›Å™ily síly týmy Pardubic a Brna.
Brno je na chvostu tabulky, av&scaron;ak fanou&scaron;kÅ¯, kteÅ™í dojeli do Pardubic a tím pomohli vyprodat lístky na hokej,
má stále hodnÄ›.

(1:0, 0:1, 1:0) Branky: 16. Pineault, 51. Somík- 26. Dopita

Od úvodního hvizdu oba celky zaÄ•aly horlivÄ› útoÄ•it, hrál se hokej na obÄ› strany, ale pÅ™ekonat dobÅ™e chytající gólmany
tÄ›Å¾ký úkol. Do této práce se zapojil také domácí Pineault, který mu se podaÅ™ilo prostÅ™elit z nulového úhlu bezchybného
Hoviho a v 16. minutÄ› dostal VýchodoÄ•echy do vedení, které jim vydrÅ¾elo do konce první tÅ™etiny. Ve druhé Ä•ásti se uÅ¾
nehrál v takovém tempu jako v první, ale bylo se na co koukat. Tím nemyslím fanynky nÄ›Å¾ného pohlaví, ale výkony obou
brankáÅ™Å¯, na kterých si mohli hráÄ•i vylámat zuby. Zejména Sýkora mÄ›l spoustu stÅ™el na Hoviho, ale buÄ• kotouÄ•e konÄ
v lapaÄ•ce, nebo byly vyraÅ¾eny betonem. To platilo i na druhé stranÄ› pro VaraÄ•u, ov&scaron;em ten mÄ›l alespoÅˆ prsty
v jediném gólu ve druhé tÅ™etinÄ›. V 26. minutÄ› na&scaron;el VaraÄ•a pÅ™ed brankou nikým neobsazeného Dopitu, který stÅ
z první prostÅ™eluje Ha&scaron;ka a vyrovnává stav na 1:1. Se stavem utkání uÅ¾ hráÄ•i nic neudÄ›lali, a tak druhá tÅ™etina
skonÄ•ila nerozhodnÄ› 1:1. Do tÅ™etí tÅ™etiny nastoupily Pardubice v oslabení, ve kterém se ubránily. Ve 43. minutÄ› se moh
domácí dostat do vedení. Velký závar pÅ™ed brnÄ›nským brankáÅ™em ov&scaron;em nedokázali zuÅ¾itkovat. To se jim
podaÅ™ilo aÅ¾ v 51. minutÄ›, kdy Somík ukázal svoje umÄ›ní krásným sólem a je&scaron;tÄ› krásnÄ›j&scaron;í brankou-stÅ™
odrazila od horní tyÄ•ky! Kometa vÄ›dÄ›la, Å¾e jestli se stavem utkání nic neudÄ›lá, tak si neodveze ani bod. A tak zaÄ•ala jezd
opravdu za kaÅ¾dým pukem, ale kýÅ¾eného gólu se nedoÄ•kala. Naopak na druhé stranÄ› mohl roz&scaron;íÅ™it výsledek
&Scaron;pirko, který z trestného stÅ™ílení netrefil odkrytou branku. Na závÄ›r sice Kometa mÄ›la tlak, ale Pardubice výbornÄ›
bránily a uhájily tÄ›sný výsledek 2:1. Jakub Samek &ndash; sportovní redaktor
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