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Pardubice 19 / 10 / 2014 
 

TZ Sokol znovu vyhrál! Z Ostravy veze tři body 
 
 

 
 
 
 
 

Povedlo se! Sokol úspěšně navázal na vítězství proti Bohemians a připsal si další 

body do tabulky. Tentokráte už všechny tři, když ve vyrovnaném utkání porazil 

Ostravu 6:5. Na vítězství má obrovský podíl také Zdeněk Tvrdý, jenž vychytal 

gólovku domácích tři minuty před koncem. 

 

Hostující Pardubice do utkání vstoupily skvěle. Ve čtvrté minutě se mohly radovat hned 

po první vážnější šanci, když Burianův pas nezužitkoval nikdo jiný než Martin Zozulák – 

0:1. 

 

V dalších dvou velikých šancích se objevil Radek Krajcigr. Nejprve nedokázal sám před 

Lajou zkrotit skákavý děravý míček, aby mohl o dvě minuty později za záda ostravského 

brankáře doklepnout střelu Daniela Škeříka – 0:2. 

 

Tři a půl minuty před koncem první dvacetiminutovky ale přišlo snížení ze strany 

domácích. Václav Komačka exkluzivní přihrávkou našel Marka Švajného, jenž předvedl 

zakončení ala Peter Forsberg – 1:2. 

 

Do druhé třetiny opět lépe vstoupili hosté, když ve čtvrté minutě Jakub Burian nádherně 

našel Ivo Teichmana, který neměl problém se zakončením do prázdné branky – 1:3. 

 

Ostravané ale pak dvěma rychlými góly srovnali krok. Nejprve ve třicáté minutě rozvlnil 

síť za Tvrdého zády Patrik Šimíček a o minutu a půl později napotřetí z dorážky srovnal 

Marek Lipový, čímž gólově ukončil druhou třetinu – 3:3. 

 

Vstupy do jednotlivých částí hry v Ostravě patřily Východočechům. Ve druhé minutě té 

poslední se po krásné individuální akci se podruhé v zápase prosadil Radek Krajcigr – 

3:4. 

 

O půl minuty později po Teichmanově pasu netrefil prázdnou branku Martin Zozulák a 

potvrdilo se všem známé pravidlo. Ostravané podruhé v zápase vyrovnali zásluhou 

Ondřeje Vítovce – 4:4. 
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V padesáté druhé minutě se prosadil Filip Bahník a zdálo se být jasno, ovšem slovo si 

vzal znovu Ondřej Vítovec a v čase 53:00 bylo skóre potřetí v zápase nerozhodné – 5:5. 

Čtyři minuty a šestapadesát vteřin před koncem se ale ke slovu dostal Martin Zozulák, 

jenž po Ďopanově přihrávce nenápadnou střelou rozhodl celé utkání – 5:6. 

 

Tři minuty před koncem Zdeněk Tvrdý vychytal Šimíčka v samostatném úniku a 

Východočeši si tak po zásluze připisují další tři body do tabulky. 

 

 

Ohlasy po zápase 

 
Koutný (Ostrava): Řeknu to stručně a jasně: zápas nás stály individuální chyby. Gratulujeme a 
děkujeme soupeři. 
 
Czeczinkar (Pardubice): Na celé utkání jsme byli výborně po všech stránkách připraveni, soupeře 
jsme v podstatě k ničemu nepustili. Od začátku jsem věřil, že zvítězíme. Celková hra rovná se tři 
body. Gratuluji hráčům k prvním třem bodům v sezóně a děkuji soupeři. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


