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TZ Třetí výhra nepřišla. Chodov Východočechy přestřílel a získal tři body 

 

 

 

30:16. Takový byl poměr střel na branku v šestém kole mezi domácím Chodovem a hostujícími 

Pardubicemi. Východočeši sice vyhráli první dvacetiminutovku 2:0, domácí ovšem prokázali svou 

kvalitu a soupeře přestříleli. Po vyrovnaném prostředním dějství Chodov v poslední třetině rozhodl 

o svém vítězství 5:3. 

V šestém utkání letošního ročníku florbalové AutoCont extraligy nečekalo na pardubické hráče vůbec 

nic jednoduchého. Los jim přisoudil utkání v Praze na Jižním Městě na palubovce Chodova. Do branky 

se od první minuty potřetí za sebou postavil brankář Zdeněk Tvrdý. 

„O tom, že bych měl chytat, jsem se dozvěděl až v den zápasu. Osobně to vnímám tak, že v týmu není 

nikdo jednička, ani trojka. Všichni jsme vyrovnaní brankáři a trenéři se rozhodují zápas od zápasu. Kdo 

bude chytat, nám dávají vědět vždy na předzápasovém tréninku. Za každou šanci mezi tyčemi jsem ale 

moc vděčný,“ neskrývá havlíčkobrodský odchovanec. 

Utkání pro Sokoly nezačalo vůbec špatně. V deváté minutě propásl zajímavou šanci Martin Zozulák, 

aby mohl o pár minut později po přihrávce od Krajcigra k ostré střele z první napřáhnout Filip Krigovský, 

jenž poslal hosty do vedení. 

V závěru první třetiny se v poněkud netradiční roli asistenta objevil Martin Zozulák. Pardubický snajpr 

našel před brankou clonícího kapitána Východočechů Karla Brychtu, jenž svým prvním gólem v sezóně 

poslal své spoluhráče do dvoubrankového vedení. 

Zato druhá třetina patřila domácím. Hned v její čtvrté minutě snížil na rozdíl jedné branky střelou od 

mantinelu Tomáš Sýkora a za další tři minuty podobným způsobem vyrovnal Tom Odrušek, jenž 

každoročně bojuje o přední příčky v kanadském bodování. Po tomto utkání už jich má na kontě 

devatenáct. 

V dalších minutách Chodov pokračoval ve velice aktivní hře a v čase 36:17 se mu podařilo skóre otočit 

ve svůj prospěch. Po svižné kombinaci domácích se prosadil Ondřej Mikeš – 3:2. 

Pardubicím se ale i přes tuto ledovou sprchu do konce prostřední části podařilo vyrovnat. V hlavních 

rolích byli opět mladíci Radek Krajcigr s Filipem Krigovským. Po přihrávce od druhého jmenovaného se 

prosadil starší z dvojice. Těmto dvěma se v letošním ročníku poměrně daří. Krajcigr nastřádal po šesti 

zápasech již devět bodů. „Letos nám to poměrně lepí. Největší síla našeho útoku je v tom, že se 

dokážeme gólově prosadit proti jakémukoliv soupeři. Góly dávám já i Radek, což je důležité jak pro naši 

osobní psychiku, tak pro týmový úspěch,“ říká Filip Krigovský, jenž si v osmnácti letech drží po šesti 

zápasech průměr jednoho bodu na zápas. 
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„Daří se mi hlavně díky mým skvělým spoluhráčům, kteří mi 

připravují gólové pozice. Také těžím z toho, že většina soupeřů si mě nevšímá a já dostávám docela 

prostor. Je jen škoda, že se nám nepodařilo dát těch gólů víc. Zápas potom rozhodly zkušenosti a 

střelecká aktivita na straně domácích,“ má jasno Krigovský. 

 

 

Právě chodovská střelecká aktivita byla na programu v poslední třetině. Od prvních minut měla 

pardubická obrana hodně napilno. Rozhodnutí zápasu přišlo v jeho závěru. V padesáté třetí minutě 

nejprve skóroval Tom Ondrušek a čtyři minuty před koncem gólový účet uzavřel Tomáš Vávra – 5:3. 

Statistiky 

TJ JM FAT PIPE Chodov – Sokol PPAS Pardubice 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) 

Branky a nahrávky Sokola PPAS Pardubice: 13. Krigovský (Krajcigr), 19. Brychta (Zozulák), 39. Krajcigr 

(Krigovský). 

Sestava Sokol PPAS Pardubice: Tvrdý – Oubrecht, Ďopan, Šťastný, Brychta, Zozulák, Hauschke, Junek, 

Teichman, Lisa, Bahník, Dlesk, Škeřík, Burian, Krajcigr, Chmelař, Němeček, Krigovský, Formánek.  

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


