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TZ Martin Zozulák osmi body režíroval výhru nad Vinohrady 

 

 
 

Lépe to snad ani vyjít nemohlo! Na úvod nového roku Pardubice sehrály utkání s pražskými 

Vinohrady, které doslova rozmetaly výsledkem 11:4. Výhru režíroval Martin Zozulák se svou první 

pětkou, která v zápase zaznamenala dohromady čtrnáct bodů. Sám Martin Zozulák si jich potom do 

statistik připsal osm za čtyři branky a stejný počet asistencí. 

Velký zápas pro pardubickou první formaci odstartoval již v čase 1:50 Martin Zozulák, když využil 

přihrávky od Marka Ďopana, který skóroval jen o minutu a sedmnáct vteřin později po pasu Jakuba 

Buriana.  

Východočeskou pohodu potvrdil v šesté minutě gólem na 3:0 mladík Dominik Chmelař a bylo jasné, 

kdo bude v tomto zápase kralovat. Na tuto branku sice odpověděly Vinohrady za půl minuty, když 

skóroval Lukáš Gregor, ale v závěru první dvacetiminutovky vrátil Pardubicím tříbrankové vedení Ivo 

Teichman. 

Druhou třetinu hosté odstartovali proměněným trestným střílením Martina Zozuláka. Pardubický 

tahoun potom o minutu později dovršil hattrick a ve dvacáté páté minutě to rázem bylo 6:1 pro 

Pardubice. V dalším průběhu druhé třetiny ještě Východočeši přidali dvě branky, přičemž u obou 

neasistoval nikdo jiný než Zozulák, a po druhé siréně to bylo díky využití vinohradské přesilovky, o které 

se postaral v čase 37:29 Milan Bína, 2:8 z pohledu domácích. 

Po dvou třetinách již měla pardubická první pětka na kontě deset bodů z celkových čtrnácti. 

„Neskutečně jsme si celý zápas užívali. Rozhodly o tom 2 faktory. Jeden, že nám celkem pomohla 

vánoční pauza, kdy jsme si od sebe odpočinuli a do zápasu jsme šli naprosto s čistou hlavou a nic jsme 

neřešili. Poprvé v sezoně jsme si před zápasem neříkali žádné taktické věci v naší pětce a hráli jsme s 

naprostou lehkostí, jednoduše a kombinačně. A druhý faktor byl, že úroveň toho zápasu byla někde na 

pomezí první a druhé ligy,“ hledá důvody povedeného představení hlavní hrdina zápasu Zozulák. 

Právě on, jak bylo v tomto utkání zvykem, otevřel ve třiačtyřicáté minutě gólový účet třetí třetiny. Šest 

minut po jeho zásahu Vinohrady vstřelily dvě branky krátce po sobě zásluhou Bíny a Renčína, ale to 

bylo ze strany hostů v dnešním zápase všechno.  

Do konce třetí třetiny si ještě po Zozulákově pasu druhou branku připsal Marek Ďopan a tři a půl minuty 

před koncem se prosadil za asistence Radka Krajcigra další obránce Adam Šťastný. Podtrženo sečteno, 

v prvním zápase nového roku Východočeši zvítězili 11:4. V utkání řádila první formace Východočechů, 

která dohromady nastřádala čtrnáct bodů. 

„Samozřejmě je dobře, že se nám hned po novém roce povedl takový zápas, ale jak už jsem zmínil, tak 

vzhledem ke kvalitě celého utkání tomu nejde přikládat nijak zvláštní význam. Potřebujeme, aby se v 

dalším klíčovém zápase proti Otrokovicím dostali více do hry i ostatní formace,“ krotí emoce 

osmibodový Martin Zozulák. 
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„Osm bodů v zápase je opravdu hodně, povedlo se mi v podstatě 

vše, na co jsem sáhl, ale můj výkon vyplývá ze skvělé práce celé 

naší pětky. Všichni mí spoluhráči byli skvělí. Matně si vybavuju, 

že osm bodů v jednom zápase jsem už měl. Bylo to v první sezoně na Chodově asi před šesti, nebo 

sedmi lety proti Třinci. V tom utkání jsem nakonec měl bilanci 3+5,“ vzpomíná dnes již pardubický stroj 

na body. 

 

Statistiky: 

TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokol PPAS Pardubice 4:11 (1:4, 1:4, 2:3)  

 

Branky a nahrávky: 7. Gregor (Bína), 38. Bína (Renčín), 49. Bína (Z. Stuchlík), 50. Renčín (Z. Stuchlík) – 

2. Zozulák (Ďopan), 4. Ďopan (Burian), 6. Chmelař (Šťastný), 19. Teichmann (Zozulák), 24. Zozulák 

(TS), 25. Zozulák (Teichmann), 32. Krajcigr (Zozulák), 34. Burian (Zozulák), 43. Zozulák (Teichmann), 

56. Ďopan (Zozulák), 57. Šťastný (Krajcigr). Rozhodčí: Martin Valenta a Michal Žďárský. Vyloučení: 

2:2. Využití: 2:2. Diváci: 160. Střely na branku: 27:33. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý – Brychta, Ďopan, Šťastný, Škeřík, Oubrecht, Lisa, od 43. navíc 

Hauschke, Kunt – Burian, Teichman, Zozulák – Krajcigr, Němeček, Dlesk – Bahník, Formánek, 

Chmelař.  

Sestava Vinohrady: Weissgärber – Svoboda, Rossi, Houra, Záň, Nigrin, Š. Raiter – Králík, Z. Stuchlík, 

Renčín – Bína, Gregor, Dolejš – Beran, Raiter, Mareš. 

Ohlasy trenérů: 

Jan Pazdera (Vinohrady): Dnes jsme hráli prvoligový florbal. Špatná koncentrace, nedodržování 

taktických pokynů, tradiční mizerné zakončení a jako bonus chybělo i nasazení. Dnešní výsledek bude 

snad pro každého z nás dostatečným vystřízlivěním z brněnské "euforie". Nejvíce mě mrzí, že když už 

dorazili diváci, tak předvedeme tohle. 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Dnes jsme měli utkání jednoznačné pod kontrolou. Soupeře jsme 

převyšovali ve všech herních činnostech. Každá druhá střela na branku skončila gólem. Jsme rádi, že se 

do hry dostali a prosadili všichni hráči. Důležité tři body, děkujeme divákům za vytvořenou atmosféru. 

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


