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TZ Čtyřgólový Krajcigr sestřelil Bohemku, Sokol zvítězil 9:7! 

 

 

 

Před jednadvacátým kolem se mohli pražští Bohemians pyšnit úctyhodnou sérií dvanácti výher ze 

třinácti pokusů. Vše ale jednou končí – vítězné počínání domácích zastavil pardubický Sokol, který 

na Děkance dokázal po přestřelce zvítězit 9:7. Výraznou měrou se na výhře podílel Radek Krajcigr, 

jenž zaznamenal čtyři branky. 

Zápas se vším všudy nastartoval na Děkance již po čtyřiatřiceti vteřinách Jakub Šárka, když po Baginově 

pasu překonal pardubického brankáře Levínského – 1:0.  

O chvíli později mohl na 2:0 pro domácí zvýšit Poláček, trefil ale tyčku pardubické branky a úřadovat 

tak začal Sokol. V šesté minutě odstartoval svůj velký večer Radek Krajcigr a na jeho úspěch navázal za 

dvě minuty Martin Zozulák. Hosté tak rázem vedli o gól – 1:2. 

Netrvalo dlouho a Východočeši přidali další zásah. Devětačtyřicet vteřin po Zozulákově trefě přidal svůj 

druhý gól Radek Krajcigr  a Pardubice vedly již o dvě branky – 1:3. Ve třinácté minutě potom využil 

standardní situaci Martin Zozulák a taktéž svým druhým gólem zvyšoval již na 4:1 z pardubického 

pohledu. 

Do konce třetiny si ještě oba týmy vyzkoušely přesilovou hru, pardubická se potom sice částečně 

přenesla i do druhé třetiny, ale své využití nenašla. Gól ale padl krátce po jejím skončení, podobně jako 

v první třetině se v devětatřicáté vteřině prosadil Ivo Teichman a zvýšil na 5:1 pro Pardubice. 

Zaskočení domácí se ale nechtěli jen tak snadno vzdát a šlápli do kroku. Příležitost jim k tomu dal Jakub 

Burian, který ve dvacáté čtvrté minutě inkasoval dvě minuty za blokování hole. Jeho prohřešek potom 

po minutě a dvou vteřinách potrestal Martin Kisugite – 2:5. 

Ještě v téže minutě na Kisugiteho úspěch navázal svým druhým gólem Jakub Šárka a s Bohemkou to 

rázem vypadalo o mnoho lépe – 3:5. Domácí tedy dostali prostor se trochu nadechnout, ale jejich rozlet 

utlumil zhruba za dvě a půl minuty Dominik Chmelař, jenž bekhendem překonal Korába pošesté v 

tomto zápase – 3:6. 

Po gólu Chmelaře dostali domácí výhodu dlouhé přesilovky, když se Radek Krajcigr nohou ohnal po 

svém protihráči a vysloužil si tak od rozhodčích pětiminutový trest za hrubost. V této početní výhodě 

ale gól nepadl. 

Do kabin se ale po druhé třetině přece jen šlo za hubeného náskoku Východočechů. Klokani totiž 

nejprve při hře pět na pět snížili na rozdíl dvou branek zásluhou Radka Mandíka a minutu a devět vteřin 

před koncem prostřední části se prosadil Lukáš Kuncman – 5:6. 

Úvod poslední třetiny ale znovu patřil hostům z Pardubic. Po dvou minutách a dvou vteřinách hry se 

po přihrávce mladíka Pilného prosadil Radek Krajcigr a dovršil tak hattrick – 5:7. Za tři minuty potom 

svůj druhý gól v zápase vsítil pardubický Dominik Chmlař a hosté vedli o tři branky – 5:8.  
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Za další tři a půl minuty se počtvrté v zápase prosadil Radek Krajcigr a s Bohemkou to vypadalo v 

polovině poslední třetiny hodně bledě – 5:9. 

Domácí chtěli znovu ukázat, že body svému soupeři jen tak nenechají, ale zmohli se ovšem na snížení 

stavu na rozdíl dvou branek. V padesáté minutě nájezd proměnil Jakub Šárka, čímž doplnil Krajcigra ve 

statistice třígólových střelců a na konečných 7:9 z domácího pohledu snížil Martin Šimek. 

Sokoli tak zvládli důležitou bitvu a můžou své síly soustředit na tu ze všech nejdůležitější! 28. února se 

totiž bude v posledním kole základní části v Pardubicích v zápase mezi Sokolem a Ostravou rozhodovat 

o posledním postupujícím do play off! 

Statistiky 

FbŠ Bohemians – Sokol PPAS Pardubice 7:9 (1:4, 4:2, 2:3) 

Branky a nahrávky: 1. Šárka (Bagin), 25. Kisugite (Čihák), 25. Šárka (Kuncman), 34. Mandík (Šárka), 39. 

Kuncman (Kisugite), 50. Šárka, 52. M. Šimek (Kisugite) – 6. Krajcigr (Pilný), 8. Zozulák (Teichman), 9. 

Krajcigr, 13. Zozulák (Burian), 21. Teichman (Zozulák), 28. Chmelař (Dlesk), 43. Krajcigr (Pilný), 46. 

Chmelař (Dlesk), 49. Krajcigr (Zozulák). Rozhodčí: Jakub Furmánek a Vlastimil Šolc. Vyloučení: 1:4. 

Využití: 1:0. Diváci: 160. Střely na branku: 30:19.  

Sestava FbŠ Bohemians: Koráb – Tůma, Chlumský, Čihák, Kordoš, Kisugite, Kuncman – Kindl, Růžek, 

Poláček – Šárka, Bagin, Mandík – D. Šimek, Kieler, M. Šimek. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Koráb – Tůma, Chlumský, Čihák, Kordoš, Kisugite, Kuncman – Kindl, 

Růžek, Poláček – Šárka, Bagin, Mandík – D. Šimek, Kieler, M. Šimek. 

Ohlasy trenérů 

Michal Matoušek (Bohemians): Chybělo nám nasazení, bojovnost a navíc jsme asistovali u šestnácti 

gólů. Dnes jsme nemohli vyhrát. 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Viděli jsme tvrdé utkání a bojovný výkon našeho týmu. Dnes při nás 

konečně stálo i štěstí a výborný výkon gólmana, to nám přineslo tři body. Těšíme se na poslední utkání 

základní části u nás v Pardubicích. Děkujeme hráčům za týmový výkon. 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


