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Pardubice 02 / 03 / 2014 
 

TZ V posledním kole 108 vteřin před koncem Zozulák  
  ukázal, kdo je nejlepším střelcem 

 
 

 

 
Dlouho dopředu se vědělo, že pardubický útočník bude spolu s dalšími bojovat o špici 
kanadského bodování a tabulky střelců. Ve druhé zmíněné disciplíně o svém vítězství rozhodl 
v posledním kole proti Liberci, když v čase 58:12 podruhé rozvlnil síť severočeské branky. 
 
Ve kterémkoliv zápase základní části nastoupil, vždy byl Pardubicím oporou a celá hra 
Východočechů na něm stála. Důkazem tomu je, že ostřílený útočník se zkušenostmi se 
Superfinále z roku 2013 nasbíral ve dvaadvaceti utkáních třiapadesát bodů. 
 
Dokázal šestatřicetkrát rozvlnit síť soupeře a sedmnáctkrát připravil gól pro své spoluhráče. 
Čtyřikrát se potom prosadil v přesilovce a dvakrát v oslabení. „Já myslím, že už toho mám v 
extralize odehráno tolik, že jsem si na tuhle pozici docela zvykl a každou sezónu počítám s tím, že 
na mě nějaký tlak bude a góly se ode mě očekávají. Takže doufám, že jsem s tím vyrovnal celkem 
dobře, nějaké góly jsem nastřílel, ale bohužel to nestačilo na náš vysněný cíl, kterým bylo play 
off,“ komentuje svou úlohu Martin Zozulák. 
 
Jeho hra, co se trestů týče, je extrémně čistá. Vždyť pardubický útočník usedl na trestnou lavici 
pouze jednou, a to v televizním utkání proti Vítkovicím, kdy si vysloužil svůj první a poslední 
dvouminutový trest v letošní základní části. „V první řadě mě mrzí ty jediné dvě minuty, co jsem 
dostal, protože už jsem odehrál i několik sezón s nulou na kontě. Určitě si dávám pozor na 
vyloučení, nejsem typ hráče, kterého by jen tak něco rozhodilo, snažím se být na hřišti klidný a 
nějaké zbytečné řeči okolo nebo provokace opravdu nemám rád. Na druhou stranu mi tvrdá hra 
není cizí, ale vše se snažím hrát v rámci pravidel. Vždycky na hřišti přemýšlím, co dělám a troufám 
si tvrdit, že nějaký "blikanec" u mě při zápase nehrozí,“ je si jistý pravý křídelník. 
 
Přínos Martina Zozuláka pro hru pardubického klubu je nezanedbatelný. Sokol Pardubice v letošní 
sezoně dohromady nastřílel dohromady 125 branek, čímž se zařadil v tabulce produktivity na 
celkové čtvrté místo. Martin Zozulák byl u třiapadesáti branek a hned ve čtyřech utkáních dokázal 
vstřelit hattrick, o nespočtu dvoubrankových utkání nemluvě. 
 
Pravé křídlo Sokola celou sezonu bojovalo o přední příčky v kanadském bodování převážně 
s duem Jendrišák – Ondrušek, se kterými se zná ze svého jednoročního hostování v Chodově. 
Během této sezony (2012/2013) Martin Zozulák okusil také atmosféru Superfinále.  
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Boj o krále kanadského bodování gradoval v závěru základní části. Ve dvacátém kole AutoCont 
extraligy se Sokol Pardubice střetl před domácími diváky právě s Chodovem a Martin Zozulák si 
připsal čtyři body za dvě branky a stejný počet nahrávek. Jeho bývalí spoluhráči toho času 
soupeři si vedli následovně: Tom Ondrušek vstřelil dvě branky, Matěj Jendrišák potom jednu. 
„Vůbec žádné hecování mezi námi neprobíhalo, ani na reprezentačních srazech jsme se o tom 
nebavili. Myslím, že pro Matěje Jendrišáka už je to trochu rutina vyhrávat bodování a jen tím 
dokazuje, jak je to skvělý hráč a pro mě byla čest ho celou sezónu prohánět,“ říká s úsměvem 
sedmadvacetiletý útočník. 
 
Před posledním kolem ztrácel útočník Pardubic na vedoucího muže kanadského bodování Matěje 
Jendrišáka šest bodů, na vedoucího střelce Toma Ondruška potom jediný zásah. V tomto utkání 
pardubická „patnáctka“ na své konto přidala další čtyři kanadské body – dva góly a dvě nahrávky. 
 
Zozulák uzavíral gólový učet Sokola Pardubice v čase 58:12 a právě tento gól znamenal jeho těsné 
vítězství v kategorii nejlepší střelec základní části AutoCont extraligy. Možná k tomu napomohla i 
exkluzivní hokejka LEXX SCHWEIZ, kterou měl možnost nejlepší střelec vyzkoušet jako vůbec 
první hráč v České republice! „Hrálo se mi s ní velice dobře, hokejky LEXX v nové kolekci vyladily 
některé detaily a musím říct, že vypadají opravdu dobře. Model, se kterým jsem hrál, se jmenuje 
LEXX SCHWEIZ, tato hokejka je na jedné straně hole zploštělá, což má přispět k tomu, že lépe 
odolává jakýmkoliv vibracím. Společně s velice atraktivním designem by to mohl být nový hit na 
florbalovém trhu,“ myslí si Zozulák. 
 
„Musím říct, že to je celkem dobrý pocit být nejlepší extraligový střelec. Myslím, že kdo říká, že to 
nesleduje a je mu to jedno, tak lže a pro každého by to vítězství bylo prestižní. Na druhou stranu 
je to pro mě určitě závazek do dalších sezón a pokusit se svůj výkon ještě vylepšit. Musím taky 
touto cestou poděkovat svým spoluhráčům v pětce, protože je pro mě radost s nimi letos hrát a 
bez nich bych nic takového nedokázal. Jen doufám, že příští rok se nebudeme bavit a tom, kdo 
byl nejlepší střelec, kdo vyhrál bodování a podobně, ale budeme řešit, koho vyřadíme ve 
čtvrtfinále play off!“ Odhodlaně vyhlašuje šestatřicetigólový střelec. 

  

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


