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TZ Před Sokoly stojí historický zápas, na Dašické se budou rvát o play off! 

 

 

 

Už někdy v polovině sezony bylo možná nejen v pardubické kabině slyšet o scénáři, který nastal! O 

posledním postupujícím do play off rozhodne nervydrásající utkání mezi Pardubicemi a Ostravou. 

Pro Východočechy by se jednalo o premiérové vyřazovací boje, a tak je jasné, že každý v klubu udělá 

pro postup maximum. 

Vše už mohlo být rozhodnuté po jednadvacátém kole AutoCont extraligy, jenže Ostrava byla proti, když 

doma porazila v sobotu 21. února brněnské Buldoky 8:4 a výrazně tak promíchala karty v konečném 

zúčtování. 

O osudu posledních postupujících tedy rozhodne poslední kolo základní části. Pardubičtí florbalisté 

v něm vyzvou Ostravu, která se aktuálně nachází na deváté pozici, ale na osmou Spartu i sedmé 

Pardubice ztrácí pouze jediný bod. 

„Takový zápas na Dašické nikdy nebyl a možná už ani nikdy nebude,“ je si vědom místopředseda klubu 

a elitní útočník pardubického Sokola v jedné osobě Martin Zozulák. „Moc si přejeme, aby na poslední 

zápas na Dašickou dorazilo co nejvíce diváků a my se tak mohli společně porvat o vysněný postup.“ 

„Před posledním zápasem v týmu panuje dobrá nálada. V zápase s Bohemkou si kluci vlastní bojovností 

a nasazením vynahradili zaváhání z Brna a načerpali sebevědomí do rozhodujícího zápasu s Ostravou. 

Pomoci nám v hlavě může v konečném důsledku to, že jsme stabilně po celou sezonu hráli skvělé 

zápasy se silnými soupeři,“ burcuje pardubickou střídačku její lodivod Martin Czezcinkar. 

Na druhou stranu ale zůstává na zemi. „Na všechny dosavadní výhry proti komukoliv musíme 

zapomenout. Stojí před námi nejdůležitější zápas sezony a my jej chceme za každou cenu zvládnout! 

Nejdeme hrát na remízu ani nic podobného. Chceme tři body,“ vyhlašuje. 

„Celý týden tvrdě pracujeme a nechceme vůbec nic podcenit. Máme zvýšený počet tréninků, ve kterých 

chceme dopilovat poslední nedostatky,“ avizuje Czeczinkar. Na utkání se také poctivě připravuje celý 

klub Sokola jako takový. 

„Propagaci tohoto zápasu řešíme formou článků pro média, plakátů po školách, v infocentru a hlavně 

na Facebooku. Všichni bychom si přáli, aby Dašická praskala ve švech, protože naši hráči budou 

podporu fanoušků potřebovat. Pohled na tabulku hovoří za vše,“ poukazuje na důležitost posledního 

kola předseda klubu Vít Drašar. 

„Utkání je mimořádné zejména proto, že rozhoduje o účasti v play off, která je zároveň jistou záchranou 

v nejvyšší soutěži. Kluby na devátém až dvanáctém místě se budou muset o setrvání mezi elitou ještě 

porvat v play down, které začíná od nuly. Bonusem v případě úspěchu bude premiérové play off 

v Pardubicích, do kterého bychom se všichni moc rádi dostali,“ pokračuje. 
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Jak se věci mají… 

Aktuální tabulka: 

Pořadí Tým Body 

7. Sokol PPAS Pardubice 29 

8. AC Sparta Praha Florbal 29 

9. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 28 

 

Při pohledu na tuto minitabulku je jisté, že pardubickým florbalistům k vytouženému postupu do play 

off stačí jen jeden jediný bod, tedy remíza po šedesáti minutách! S Ostravou mají Pardubice lepší 

vzájemnou bilanci díky tříbodové výhře 6:5, naopak je to se Spartou, která Pardubice v prvním zápase 

doma porazila 7:3. Ve druhém vzájemném utkání potom Pražané v Pardubicích padli 6:7 po 

prodloužení. 

Prozatím určitě nejdůležitější zápas v historii klubu začíná poslední únorový den v 18:00 na Dašické! 

Přijďte pardubickým hráčům vytvořit neopakovatelnou atmosféru. 

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


