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TZ Série se za vyrovnaného stavu přesouvá do Prahy. Sokol by rád dvakrát uspěl 

 

 

 

Po týdenní pauze se série play down AutoCont extraligy mezi Pardubicemi a pražskými Vinohrady 

přesouvá za stavu 1:1 do hlavního města, kde by pardubičtí florbalisté rádi dvakrát svého soupeře 

porazili. Obě utkání slibují vyrovnanou podívanou, jakou nabídla i první dvě střetnutí v Pardubicích. 

Po pěti dnech „volna“ jsou opět pardubičtí florbalisté povoláni do zbraně. Po úvodním dvojzápase na 

východě Čech je totiž čekají další dva neméně těžké duely v hlavním městě. Sem se série play down 

přesouvá za stavu 1:1, když Pardubice vyhrály úvodní duel 4:3, a ve druhém prohrály 6:7 po 

prodloužení. 

„Po úvodní výhře jsem věřil, že doma vyhrajeme i druhý zápas, ale bohužel se tak nestalo. Největším 

soupeřem v něm jsme byli my sami. Neplnili jsme absolutně nic, co jsme si řekli a zápas se nám vůbec 

nepovedl. S takovým přístupem nemůžeme pomýšlet na to, že budeme příští rok hrát extraligu,“ 

neskrýval své pocity trenér Martin Czeczinkar. 

Přesto ale rozhodně neskládá zbraně. „Na druhou stranu to byl jen jeden zápas. Pevně věřím, že tato 

prohra může být klíčová pro další vývoj celé série. Kluci musí tvrdě makat a nic nevypustit. Věřím, že 

v Praze dvakrát vyhrajeme a doma to uzavřeme,“ stojí za svým týmem Czeczinkar. 

V posledním zápase na Vinohradech si pardubičtí hráči zastříleli. Vyhráli 11:4 a hodně tenkrát řádil 

Martin Zozulák. Pardubická ikona čtyřikrát rozvlnila síť a pro své spoluhráče připravila stejný počet 

asistencí! Stejný počet gólů, tedy patnáct, padl i v prvním vzájemném zápase v Pardubicích, který 

domácí vyhráli 9:6.  

„Je to sice fajn a může nás to nějakým způsobem povzbudit, ale to byly úplně jiné zápasy. Musíme na 

ně zapomenout, teď hrajeme od nuly a naším jediným cílem je zachovat si extraligovou příslušnost i 

pro příští sezonu,“ neřeší minulé výhry pardubický trenér. 

Série pokračuje na Vinohradech v sobotu a v neděli, oba zápasy začínají v 17:30. Za jakéhokoliv stavu 

se potom ještě oba týmy potkají minimálně v pátém zápase, který je na programu v úterý 17. března 

v Pardubicích. 

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


