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TZ Reprezentační přestávka je u konce, Sokol letí do Liberce 

 

 
 

Bronzový medailista ze světového šampionátu Martin Zozulák a jeho spoluhráči z reprezentace se již 

vrátili ke svým týmům, a nic tak nebrání tomu, aby se znovu roztočil kolotoč s názvem AutoCont 

extraliga. Seriál čtyřiadvaceti utkání základní části dospěl přesně do své poloviny – ve dvanáctém 

kole změří Sokol PPAS Pardubice síly s Libercem. 

Pardubičtí florbalisté mají před sebou pěkně perný víkend! V pátek Východočeši odehrají utkání na 

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

domácím soubojem s Chodovem, který se odehraje netradičně v Hradci Králové. 

Všechny síly jsou ale nyní soustředěny právě na souboj se Severočechy z Liberce. Není to tak dávno, co 

se spolu tito dva soupeři utkali naposledy. 29. října se na Dašické odehrál televizní zápas právě mezi 

těmito dvěma celky. Šťastnější byli domácí, když Ďopan vyrovnával dvě a půl minuty před koncem na 

4:4 a v prodloužení potom o vítězství domácích Martin Zozulák. 

Hráči Sokola Pardubice si doteď užívali reprezentační přestávky, ale právě Martin Zozulák nemá ani 

chvilku na vydechnutí. Sotva se vrátil z dějiště světového šampionátu, na kterém pomohl české 

reprezentaci vybojovat bronzové medaile, už se musí koncentrovat na extraligový florbal. 

„Už se moc těším, až se zase připojím ke klukům a pořádně si zahraju. Snad dám hned také nějaké 

góly,“ smál se bezprostředně po příletu ze Švédska pardubický útočník. 

Právě Zozulákovy góly se budou jeho spoluhráčům náramně hodit. Sezona je sice teprve v půlce, ale k 

postupu do play off se hodí každý bodík. A kdy jindy je získat, než v přímém souboji o osmou, tedy 

poslední postupovou, příčku. 

FBC Liberec v současné chvíli okupuje ono zmíněné osmé místo se ziskem čtrnácti bodů. Sokolové 

zaostávají jen o jeden bod na místě devátém. Zdali Liberec posílí své postavení na postupové příčce, 

nebo jej Pardubice předstihnou, o tom se rozhodne v utkání, které začíná 19. prosince ve 20:15. 

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


