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TZ Po úřadujícím mistrovi přichází na řadu vítěz Poháru. Urve Sokol body? 

 
 

 

V minulém kole Východočeši vyfasovali devítigólový příděl od úřadujícího mistra a už se musí 

soustředit na dalšího těžkého soupeře. Do Pardubic totiž v rámci sedmnáctého kola AutoCont 

extraligy přijede Mladá Boleslav, čerstvý obhájce Poháru České pojišťovny. 

Po dvou měsících se pardubický florbalový klub znovu střetne s Mladou Boleslaví, která v minulých 

dnech změnila název svého klubu. Nyní se středočeský klub prezentuje jako Technology Florbal Mladá 

Boleslav. 

V tomto zápase je favorit zcela jasný. Svou roli Mladá Boleslav potvrdila i v prvním vzájemném zápase 

letošní sezony, kdy doma Pardubice deklasovala výsledkem 10:3. „V tom zápase jsme půl utkání byli 

vyrovnaným soupeřem. Body nás stála naše častá vyloučení. Proti takovému soupeři se nemůžeme 

nechat pětkrát v zápase vyhodit,“ vzpomíná na první zápas asistent trenéra Adam Filip. 

V extralize se momentálně nachází na druhé příčce, v úterý navíc obhájila své prvenství v Poháru České 

Pojišťovny, když zvítězila nad Brnem 5:4 po samostatných nájezdech. 11 vteřin před koncem zápasu 

přitom ještě prohrávala 3:4.  

Východočeši se ale před rozhodujícími boji o play off nechtějí nechat nijak zastrašit. „Příprava na toto 

utkání neprobíhá nijak zvláštně. Máme klasický tréninkový režim, chceme se na Mladou Boleslav dobře 

připravit a i když je jasným favoritem, třeba ji trochu potrápíme,“ přeje si Martin Zozulák. 

Ten také dodává, že by k tomu mohlo dopomoci o zmíněné mladoboleslavské vítězství v poháru. 

„Kdoví, třeba je bude ještě trápit kocovina po vítězství v Poháru a budeme vyrovnanými soupeři. 

Domácí zápasy s nimi měly vždy velký náboj a většinou se jedná o skvělou ofenzivní podívanou,“ zve 

diváky na utkání Zozulák. 

Kolik jich nakonec dorazí, to uvidíme v sobotu 24. ledna od 17 hodin v pardubické Sportovní hale 

Dašická. 

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


