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TZ Extraliga v Pardubicích zůstává! Rozhodl o tom pátý zápas 

 

 

 

 

Nejjasnější ze všech zápasů v sérii rozhodl o tom, že pardubický Sokol bude kroužit na extraligových 

palubovkách i v příští sezoně. V pátém zápase play down si na domácí půdě poradil s Vinohrady a 

nejjasnějším výsledkem ze všech dosavadních střetnutí si vybojoval extraligu i pro sezonu 

2015/2016. 

Poslední utkání série začalo velmi opatrně. Poměrně dlouho se čekalo na gól i na nějakou větší 

příležitost jednoho ze soupeřů. Ta přišla až v patnácté minutě, když domácí Bahník běžel sám na 

brankáře, ale neproměnil. 

Uplatnilo se tak pravidlo nedáš – dostaneš, protože v minutě šestnácté skóre pátého duelu otevřel 

Martin Rossi. Na jeho trefu ovšem ještě do konce první třetiny stihl zareagovat kapitán domácích Karel 

Brychta a po Ďopanově asistenci vyrovnal na 1:1. 

Ve čtvrté minutě druhé části to byly znovu Vinohrady, kdo skóroval jako první. Zbyněk Stuchlík sice 

poslal své spoluhráče podruhé v zápase do vedení, ale od této chvíle začaly naplno úřadovat domácí 

Pardubice. 

Na 2:2 vyrovnal v čase 28:42 Ivo Teichman a tři minuty po jeho zásahu se radoval Radek Krajcigr, jenž 

znovu odstartoval svůj velký gólový večer podobně jako ve čtvrtém zápase – 3:2. Osm vteřin před 

koncem druhé třetiny potom Martin Zozulák zvýšil gólem do šatny na 4:2 a bylo rozhodnuto. 

Domácí totiž potom předvedli drtivý nástup do posledního dějství, kterým si definitivně zajistili účast 

v extralize i v příští sezoně. Dvaatřicet vteřin po startu třetí třetiny skóroval na 5:2 Ivo Teichman a dvě 

minuty po něm na 6:2 zvyšoval Radek Krajcigr. Ten potom ještě v čase 43:37 dovršil hattrick – 6:2. 

Vinohrady zůstaly po této brance jako opaření horkou vodou, ale přesto se jim ještě podařilo skóre 

upravit alespoň kosmeticky. Sedm minut před koncem vstřelil poslední gól svého týmu v tomto zápase 

Michal Dolejš – 7:3. 

Naopak Pardubice přidaly ještě další dva. Svůj čtvrtý gól vsítil Radek Krajcigr a poslední brankou uzavřel 

Sokolům letošní sezonu Tomáš Dlesk – 9:3. V závěru mohl ještě „desítku“ dovršit Petr Němeček, jenž 

dostal po předchozím faulu možnost trestného střílení, ale neproměnil. Mrzet ho to však nemuselo a 

po závěrečném hvizdu si mohl naplno užívat oslavy udržení extraligy v Pardubicích. 

Statistiky pátého zápasu 

Sokol PPAS Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 9:3 (1:1, 3:1, 5:1)  

Branky a nahrávky: 18. Brychta (Ďopan), 29. Teichman (Zozulák), 32. Krajcigr (Krigovský), 40. Zozulák 

(Teichman), 41. Teichman (Burian), 43. Krajcigr (Lisa), 44. Krajcigr (Lisa), 54. Krajcigr, 55. Dlesk – 16. 
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Rossi (Gregor), 24. Stuchlík, 54. Dolejš. Rozhodčí: Petr Černý a 

Jiří Janoušek. Vyloučení: 0:3. Využití: 1:0. Diváci: 253. Střely na 

branku: 33:24. Konečný stav série: 4:1. 

 

 

 

 

 

 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Levínský – Ďopan, Brychta, Šťastný, Škeřík, Lisa, Oubrecht – Zozulák, 

Teichman, Burian – Krajcigr, Krigovský, Formánek – Bahník, Chmelař, Dlesk – Junek, Němeček, Pilný. 

Sestava Vinohrad: Weissgärber – Rossi, Gregor, Raiter Š., Záň, Houra, Beran, Nigrin, Mareš, Králík, 

Konečný, Raiter M., Bína, Svoboda, Dolejš, Zezulka, Stuchlík O., Stuchlík Z., Renčín. 

Ohlasy trenérů 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Do utkání jsme se nemohli pořádně dostat. Soupeř dlouho držel míček 

na svých florbalkách. S postupem času naše kvalita a produktivita zakončení stoupala. Jsme rádi, že 

jsme mohli první kolo play down rozhodnout před domácím publikem. Série nebyla lehká, Vinohrady 

byly nepříjemný soupeř s dobře kondičně připravenými hráči, kteří se rvali srdnatě každé utkání. 

Děkujeme SKV za férovou hru a přejeme hodně štěstí do dalších bojů. V neposlední řadě také děkujeme 

za podporu našim fanouškům. 

Jan Pazdera (Vinohrady): Dnešní utkání rozhodla naše psychika. Soupeř si jenom zkušeně počkal na 

naše chyby. Zlomová situace byl závěr druhé třetiny a branka na 4:2, to nás psychicky položilo tak, že 

jsme se do utkání nedokázali vrátit. Série se rozhodla v našem domácím prostředí, kdy jsme především 

díky koncovce nedokázali ani v jednom utkání vytěžit mírnou herní převahu. Jsem spokojen s přístupem 

a morálem, které zatím v play down předvádíme, teď je třeba to přetavit ve výsledek.  

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


