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Pardubice 10 / 10 / 2014 
 

TZ Sokolové vyhlíží třetí domácí utkání. V neděli přijede Bohemka 
 

 
 
 
 
 
AutoCont extraliga je v plném proudu a během následujícího víkendu je na programu už čtvrté 
kolo. V něm los přisoudil Pardubicím domácí utkání s Bohemkou. Východočeši na devátém 
místě stále čekají na svou první výhru. Domácí kulisa by k ní mohla pomoci. 
 
V neděli v 17:00 odstartuje v pardubické Sportovní hale Dašická v pořadí již třetí utkání 
v letošním ročníku AutoCont extraligy. Do východočeské metropole dorazí celek FbŠ Bohemians. 
 
Bohemka je aktuálně v tabulce jedním z pardubických sousedů. Okupuje osmou příčku se ziskem 
tří bodů, o které se zasloužila výhrou 5:4 ve druhém kole nad Ostravou. Východočeši jsou na 
devátém místě a na své první body teprve čekají. 
 
Blízko k nim byli v zápase se Spartou, ve kterém byli, byť tomu výsledek příliš neodpovídá, po 
většinu času lepším týmem. Sparťané ale vytěžili ze svých šancí maximum a zvítězili 7:3. „Dvě 
třetiny jsme byli lepším týmem, ale nepřálo nám štěstí v koncovce. Sparta vyhrála po 
právu,“ uznal po zápase kouč Pardubic. 
 
Ten si zcela jistě, stejně jako celý tým, přál lepší vstup do sezony. „Nehrajeme špatný florbal, 
v každém zápase jsme ukázali, že rozhodně nejsme do počtu. Kromě zápasu se Spartou jsme si 
vždy vypracovali dvoubrankové vedení, ale po vlastních chybách jsme se o něj zase 
připravili,“ přemítá Czeczinkar. 
 
Před sezonou kouč Východočechů vyslovil, že v extralize se mimo jiné těší právě na souboje 
s příštím soupeřem. „Těším se na souboje s Bohemians a Ostravou, protože potřebuji pánům na 
střídačce vrátit porážku z Czech Openu,“ řekl s úsměvem v rozhovoru bezprostředně po letním 
florbalovém turnaji. 
 
První pokus bude mít v neděli v 17:00. Přijďte pardubické florbalisty podpořit na Dašickou! 

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


