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Pardubice 16 / 10 / 2014 
 

TZ V neděli do Ostravy. Potvrdí Sokol první extraligové body? 
 

 
 
 
 
 
V posledním kole Pardubice konečně vymazaly nulu na svém kontě. Po výhře 8:7 po 
samostatných nájezdech nad Bohemians si připsaly první dva body do tabulky letošního 
ročníku AutoCont extraligy. Rozšíří Východočeši svou bodovou sbírku v zápase s Ostravou? 
 
Třikrát a dost. Ve čtvrtém kole florbalové AutoCont extraligy Sokol PPAS Pardubice konečně 
bodoval. Na domácí půdě porazil celek FbŠ Bohemians 8:7 po samostatných nájezdech a připsal 
si první dva body v letošním ročníku. 
 
Moc ale nechybělo k tomu, aby body byly tři, vždyť ve 29. minutě dával Ivo Teichman gól na 5:2 a 
zdálo se, že domácí drží zápas pevně ve svých rukách. Pražané ovšem ukázali sílu a v posledních 
pěti minutách druhé třetiny tříbrankové manko vymazali. Po čtyřiceti minutách byl stav 
nerozhodný 5:5. 
 
„Nechali jsme se zbytečně vyloučit, nekoncentrovali jsme se a příliš jsme se podřídili soupeřově 
hře. Nedůrazně jsme blokovali střely a špatně jsme přistupovali k hráčům. Toho náš soupeř 
naplno využil a srovnal,“ má jasno kouč Pardubic Martin Czeczinkar. 
 
Na začátku poslední třetiny dvěma góly dokonal hattrick Martin Zozulák a posunul domácí do 
vedení 7:5, ale zápas přesto dospěl až do samostatných nájezdů, které rozhodl Ivo Teichman. „Je 
to naše první vítězství, bylo vydřené a ceníme si jej. O to víc, že jsme po třech slepených gólech 
nesložili zbraně, prokázali psychickou odolnost a vydolovali alespoň ty dva body. Teď už se plně 
soustředíme na příští utkání,“ říká mladý kouč. 
 
V pátém kole Východočeši míří na palubovku Ostravy, která na své první body v letošním ročníku 
teprve čeká na posledním místě tabulky. Oproti Pardubicím Ostravané hráli doposud doma pouze 
jednou, a to ve druhém kole proti Bohemians. Těsná prohra 4:5 ovšem body nepřinesla. 
 
Nepřinesly je ani ostatní zápasy, ve kterých Ostrava podlehla Spartě 2:9, Tatranu 3:8 a Brnu 4:7. 
„Ostrava sice ještě letos nevyhrála, ale všechny své dosavadní soupeře solidně potrápila. Všichni 
si určitě uvědomují svoji situaci, hrají doma a za každou cenu se budou snažit uspět. Budou hrát 
za hranicí nemožného, nesmíme je podcenit,“ apeluje Czeczinkar. 
 
Utkání na ostravské palubovce začíná v neděli 19. října v 17 hodin. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


