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Pardubice 13 / 10 / 2014 
 

TZ Konečně to vyšlo! Pražané padli po nájezdech 
 

 
 
 
 
 
První extraligové body jsou doma! Sportovní hala Dašická byla v neděli svědkem skvělého 
extraligového mače, ve kterém padlo patnáct branek. Domácí vedli v zápase už o tři branky, ale 
bojující Bohemka dohnala zápas až do samostatných nájezdů, které rozhodl Ivo Teichman. 
 

Ve třetím domácím zápase v letošní sezóně se Sokolové mohli z vedoucí branky radovat již po 
šestatřiceti vteřinách hry. Filip Bahník se nejlépe ze všech zorientoval v předbrankovém prostoru 
a po přihrávce od Václava Oubrechta otevřel skóre – 1:0. 

Na vyrovnání ale soupeř příliš dlouho čekat nemusel. Ve čtvrté minutě se kapitán domácích 
Brychta dopustil faulu a nabídnutou početní výhodu Bohemka využila. Šestnáct vteřin před 
vypršením Brychtova trestu přesně zacílil Martin Kisugite – 1:1. 

První třetina byla na branky vcelku bohatá, v čase 12:59 už byly domácí Pardubice znovu ve 
vedení. Radek Krajcigr našel svou přihrávkou Filipa Krigovského, jenž přesnou střelou poslal 
domácí podruhé do vedení – 2:1. 

V závěru třetiny ale Východočeši šli znovu do čtyř a Pražané opět trestali. Krajcigr neseděl na 
trestné lavici ještě ani minutu, když Aleš Höffer podruhé v zápase srovnal skóre – 2:2. 

Vyloučený hráč ale vše napravil, když za dvacet šest vteřin poslal Pardubice znovu do vedení. 
Radek Krajcigr se v čase 18:40 probojoval až před brankáře Korába a rozvlnil síť – 3:2. 

Necelé tři minuty po startu druhé části už Východočeši vedli o dvě branky. Osvědčenou 
spolupráci dvojice Burian – Zozulák zužitkoval druhý jmenovaný – 4:2. 

Pět minut po gólu Pardubic na trestnou lavici usedl hostující Mikuláš Forman a po čtyřiašedesáti 
vteřinách přesilovky domácí odskočili dokonce do tříbrankového vedení. Jakub Burian si připsal 
druhou asistenci, když přesně našel Ivo Teichmana – 5:2. 

Závěr druhé třetiny byl ale plně v režii Bohemky. V čase 35:13 nejprve snížil Vojtěch Bagin, 
minutu po něm se v přesilovce prosadil Martin Šimek, jenž ještě potom svým druhým gólem půl 
minuty před koncem druhé dvacetiminutovky srovnal skóre – 5:5. 

Dvacet minut po začátku třetí třetiny se prosadil Martin Zozulák, který osm minut poté dokonal 
hattrick a Pardubice vedly o dvě branky – 7:5. 

Podobně jako Zozulák ovšem hattrick dokonal také Martin Šimek a v padesáté první minutě snížil 
na rozdíl jediné branky – 7:6. 

Pražané potom vyzkoušeli hru se šesti hráči v poli a šestapadesát vteřin před koncem základní 
hrací doby jim jejich úmysly vyšli. Na 7:7 vyrovnal Martin Kisugite. 
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Bohemka zkoušela hru se šesti hráči v poli nezvykle i v prodloužení, ale zde už gól nepadl a na 
řadu tak musely přijít samostatné nájezdy. V nich byli úspěšnější domácí hráči, o dvou bodech 
pro Pardubice rozhodl Ivo Teichman – 8:7. 

 
Ohlasy po zápase 
 
Martin Czeczinkar (Pardubice):Vydřené první extraligové body. Škoda, že jsme soupeře nechali 
vrátit se do utkání. Výborný výkon podal náš brankář Zdeněk Tvrdý. Doufám, že se od tohoto 
utkání odrazíme do dalších bojů. Děkujeme soupeři. 
 
Michal Jedlička (Bohemians):Úžasný extraligový zápas. Bohužel však se špatným koncem pro 
nás. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


