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Pardubice 17 / 09 / 2014 
 

TZ AutoCont extraliga začíná domácím soubojem s Brnem! 
 
 
 

 

 
 
Je to tady! 20. září 2014 se opět naplno roztočí kolotoč s názvem AutoCont extraliga! Hned 
v prvním kole doma Sokol PPAS Pardubice přivítá brněnské Buldoky, se kterými se před pár dny 
potkal na domácím Sokol Cupu. Poslední konfrontaci zvládlo lépe Brno, jak tomu bude 
tentokrát? 
 
Všichni fanoušci dobrého florbalu a v první řadě fanoušci Sokola Pardubice mohou jásat! Skončilo 
dlouhé čekání na novou extraligovou sezónu – v sobotu v 18:00 bude rozehrán první domácí 
zápas letošního ligového ročníku. 
 
Sokoli se s Brnem potkali v úvodu sezóny i vloni. Ve druhém kole ročníku 2013/2014 byl sehrán 
zápas na palubovce Jihomoravanů, který Pardubice zvládly na výbornou a zvítězily 8:4. 
 
Před startem letošní sezóny už mají taktéž oba týmy první vzájemnou konfrontaci za sebou. 
Několik dní dozadu se sobotní soupeři střetli v rámci pardubického turnaje Sokol Cup 2014. 
V něm slavilo úspěch Brno – pozdější celkový vítěz turnaje vyhrál 5:1. 
 
„Zápas na tomto turnaji se nám vůbec nepovedl. Brno je velmi kvalitní soupeř a v sezóně bude 
patřit k favoritům soutěže. Musíme se poučit z chyb, kterých jsme se v posledním vzájemném 
zápase dopustili a uděláme vše pro to, abychom v prvním zápase nové sezóny uspěli,“ vyhlašuje 
rázně kouč Východočechů Martin Czeczinkar. 
 
Pro něj to bude první mistrovský zápas na lavičce Pardubic od jeho dubnového příchodu do klubu. 
„Moc se na to těším. Během letní přípravy jsem s klukama našel společnou řeč a věřím, že 
všechno bude fungovat. Kluci musí makat pro mě, já budu makat pro ně,“ má jasno Czeczinkar. 
 
Pardubický kouč na předsezónní tiskové konferenci poodhalil sestavu domácích. V první obraně 
počítá s teprve šestnáctiletým mladíkem Danielem Škeříkem! „Dan odjezdil skvělou letní přípravu 
a místo v sestavě si rozhodně zaslouží! Podkladem je tak jeho pozvánka do 
reprezentace,“ poukazuje mladý trenér. 
 
Jak utkání dopadne, to se dovzvíte v sobotu zhruba kolem osmé hodiny večerní. Utkání startuje 
v 18:00 ve Sportovní hale Dašická! 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


