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TZ Adventní utkání s Chodovem uvidí sousední Hradec Králové 

 
 

 

Náročný program pardubických Sokolů pokračuje. Na poslední adventní neděli jim los přisoudil 

domácí utkání s Chodovem. Zápas se ovšem neodehraje na tradičním místě na Dašické ulici, ale 

uvidí jej královehradecká Sportovní hala Třebeš. 

Pardubičtí florbalisté zažívají pěkně perný víkend! V pátek Východočeši odehráli utkání na severu 

republiky s Libercem a po jednom dni volna už vstoupí do druhé poloviny základní části domácím 

soubojem s Chodovem. 

Domácí zápasy se tradičně odehrávají se Sportovní hale Dašická, ta ovšem v současné době prochází 

rekonstrukcí a pardubický klub si tak pro předvánoční utkání musel hledat jiné útočiště. „Museli jsme 

hledat alternativní řešení. V úvahu připadala změna termínu, nebo změna místa. Zvítězila druhá 

možnost,“ vysvětluje předseda klubu Vít Drašar. 

Do Hradce Králové, který zvítězil ve volbě měst pro odehrání tohoto zápasu, tedy přijedou florbalisté 

Chodova. Vzhledem k tomu, že se jedná o první zápas ve druhé polovině soutěže, už spolu oba týmy 

letos jednou síly změřily. 

V šestém kole byl domácím celkem pražský Chodov, který sice po úvodní dvacetiminutovce prohrával 

0:2, ale díky skvěle zvládnuté prostřední části nakonec utkání ovládl v poměru 5:2. „Nepodali jsme 

v tom utkání vůbec špatný výkon a sehráli jsme velmi vyrovnané utkání. O výsledku ale nakonec 

rozhodly naše individuální chyby,“ hodnotí poslední vzájemné střetnutí kouč Sokola Martin Czeczinkar.  

Před druhým vzájemným utkáním měli již pardubičtí hráči možnost si své „nové“ domácí prostředí 

vyzkoušet. „Měli jsme zde jeden předzápasový trénink, čímž jsme dostali možnost si halu alespoň 

trochu osahat. Je to podle mě velmi důležité,“ zamýšlí se obránce Jaromír Lisa, který dodává, velký vliv 

na celé utkání bude mít zdejší atmosféra. „Doufám, že dorazí hodně diváků a poženou nás za 

vítězstvím.“ 

Do utkání vlétne i pardubická ikona Martin Zozulák, jenž se nedávno vrátil ze světového šampionátu 

ve švédském Göteborgu, kam se probojoval jako první hráč v historii pardubického klubu. Trenéři s 

Martinem počítali jako s žolíkem na přesilové hry a do posledního zápasu o bronz jej na hřiště posílali 

v rámci základní sestavy. Pardubický snajpr si během šesti zápasů připsal jednu asistenci. 

Utkání začíná v neděli 21. prosince v 17:00 ve Sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. 

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


