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TZ Nemocný Sokol vyválčil doma bod s Otrokovicemi 

 

 
 

Nelehký zápas mají za sebou pardubičtí florbalisté. V neděli doma přivítali soupeře z Otrokovic, proti 

kterému nastoupili s celkem výrazně proměněnou sestavou zaviněnou marodkou pardubického 

týmu. „Ze základní sestavy nám vypadli tři hráči, fit není ani Martin Zozulák,“ říká asistent trenéra. 

Bez jedné kompletní formace nastoupily Pardubice k zápasu, ve kterém se skóre poprvé měnilo v osmé 

minutě, když Lukáš Petřík zužitkoval přesilovku po faulu Ivo Teichmana – 0:1. 

„Bohužel jsme utkání museli odehrát na dvě lajny, protože nám ze sestavy vypadlo pár hráčů z druhé 

a třetí pětky a my chtěli na hřiště postavit nejsilnější možnou sestavu. Martin Zozulák navíc od čtvrtka 

marodil,“ poodhaluje současnou situaci v kádru Adam Filip. 

 Tahoun Martin Zozulák ale opět předvedl, že jej nerozhodí ani nemoc. V tomto zápase totiž nastřílel 

již svůj třetí hattrick v letošním ročníku AutoCont extraligy! První ze tří zásahů si přichystal na 

sedmnáctou minutu, když po přihrávce od Buriana taktéž využil přesilovku – 1:1. O půl minuty později 

mohl Zozulák skórovat znovu, ale v samostatném úniku mu míček přeskočil hokejku. 

První třetina tak skončila nerozhodně 1:1. Další zajímavostí v tomto utkání bylo, že obránce Jaromír 

Lisa se přestěhoval do druhé lajny na pravé křídlo coby útočník. „Na čtvrtečním tréninku jsme zkoušeli 

dvě varianty a ta vepředu s Lisičem se nám zamlouvala nejvíce,“ vysvětluje tento počin asistent Martina 

Czeczinkara. 

Druhá i třetí třetina se taktéž nesly ve velmi vyrovnaném duchu. Oba celky si připravily několik šancí, 

přičemž se ve zbylých momentech zápasu ujaly na každé straně tři. Skóre druhé periody otevřel v čase 

36:26 Matěj Koňařík, a o tři minuty později jej svým druhým gólem uzavřel Martin Zozulák – 2:2. 

V polovině poslední části poslal domácí poprvé v zápase do vedení svým šestým gólem v sezoně 

obránce Marek Ďopan a domácí měli poměrně navrch, ale v poslední desetiminutovce dvěma góly za 

minutu a půl Otrokovice otočily zápas ve svůj prospěch – 3:4. 

Sokolové se ale nevzdaly a v čase 56:42 Martin Zozulák dokonal hattrick, čímž vybojoval jeden bod pro 

domácí. Ve zbylé části zápasu měly sice oba týmy dostatek šancí na rozhodnutí zápasu, ale utkání 

nakonec dospělo až k samostatným nájezdům. V nich Východočeši ani jednou neuspěli a díky dvěma 

otrokovickým zásahům tak bylo o vítězi rozhodnuto – 4:5. 

„Samozřejmě jsme chtěli bodovat naplno, ale v naší situaci i jeden bod bereme všemi deseti. Každý 

takový má pro nás v cestě do play off cenu zlata,“ připomíná Filip a dodává „momentálně nám scházejí 

tři hráči ze základní sestavy. Také ještě nevíme, zda bude Martin Zozulák do dalšího zápasu zcela zdráv. 

Musíme kvalitně potrénovat a já věřím, že si nějaký ten bod z Ostravy přivezeme.“ 
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Statistiky: 

Sokol PPAS Pardubice – Panthers Otrokovice 4:5 sn. (1:1, 1:1, 2:2 – 0:0 – 0:2)  

Branky a nahrávky: 17. Zozulák (Burian), 40. Zozulák (Tvrdý), 48. Ďopan (Brychta), 57. Zozulák (Brychta) 

– 8. Petřík (Vaněk), 37. Koňařík (Sovják), 54. Spáčil, 56. Koňařík (Vaněk), rozh. náj. Nagy. Rozhodčí: 

Kamil Sojka a Tomáš Sojka. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:2. Diváci: 224. Střely na branku: 17:27. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Tvrdý – Brychta, Ďopan, Oubrecht, Šťastný – Burian, Teichman, 

Zozulák – Bahník, Dlesk, Janeček – Krigovský, Janeček. 

Sestava Otrokovice: Michajlovič – Nagy, Graclík, Spáčil, Kořený – Kostka, Petřík, Vaněk – Večeřa, 

Bouška, Sovják – Blizňák, Koňařík, Hrdina – Číž. 

Ohlasy trenérů: 

Martin Czeczinkar (Pardubice): Těžký zápas. Proměňování vyložených šancí nás stálo lepší výsledek a 

také nám chybělo tolik potřebné štěstíčko. Zbytečné fauly. Cesta do play-off bude ještě hodně trnitá. 

Je potřeba pracovat dále, musíme se soustředit na další utkání. 

Daniel Folta (Otrokovice): Přestože jsme nepodali optimální výkon tak vezeme veledůležité dva body. 

Konečně se k nám přiklonilo trochu štěstí, kterému jsme šli ovšem celý zápas naproti. 

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


