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TZ V pátek Tatran, v neděli Brno. Na Pardubice čeká těžký víkend 

 

 

 

Dva vskutku těžké zápasy čekají během následujícího víkendu na pardubické florbalisty. V pátek 

Sokol zalétne do Prahy k zápasu s tamním lídrem Tatranem Střešovice a po konečném hvizdu už bude 

muset všechny své síly soustředit na nedělní utkání, které sehraje s brněnskými Buldoky na jejich 

palubovce. 

Florbalový víkend jako řemen, minimálně tedy pro pardubické hráče. Na Východočechy čeká v 

rozhodující fázi základní části náročné dvojutkání v Praze a v Brně. V pátek Sokoli vyzvou aktuálně první 

tým extraligové tabulky Tatran Střešovice a v neděli se přesunou na Moravu k zápasu s itellingence 

Bulldogs Brno. 

Poslední zápas s Tatranem Střešovice se odehrál v pardubické multifunkční Tipsport areně (toho času 

ČEZ Areně) a pro východočeskou florbalovou veřejnost se jednalo o sportovní svátek. Za účasti 

celodenního doprovodného programu se na zimním stadionu v Pardubicích odehrálo skvělé utkání s 

ještě lepší kulisou, o kterou se postaralo 1 039 diváků. Tatran tehdy zvítězil 9:4. 

V září se jednalo o druhé kolo základní části, která se teď nachází v cílové rovince. Pardubice aktuálně 

zuby nehty drží poslední postupovou příčku s dvoubodovým náskokem na Ostravu a svým soupeřům 

se rozhodně nechystají nechat něco zadarmo. 

„Jsme odhodlaní a za každou cenu se o body porveme ze všech sil v každém dalším zápase. Víme, že 

nás s Tatranem ani Brnem nečeká nic jednoduchého, ale na druhou stranu nic nevzdáváme. Nemůžeme 

spoléhat jen na zápasy se soupeři ze spodnějších pater tabulky, musíme se snažit bodovat i proti silným 

soupeřům,“ chrlí ze sebe hlavní trenér Sokola Martin Czeczinkar. 

Mezi silné se rozhodně příští dva soupeři počítají. Brněnští buldoci s Pardubicemi sehráli hned první 

kolo letošního ročníku AutoCont extraligy a na Dašické rozhodně ukázali, že i s nimi se musí počítat. 

Martin Zozulák sice v posledních pěti minutách první třetiny zařídil domácím dvoubrankové vedení, ale 

Jihomoravané ve zbytku zápasu zabrali a nakonec zvítězili 5:2. 

„Začátek toho zápasu byl parádní, drželi jsme se svojí hry přesně tak, jak jsme chtěli a dostali jsme se 

do dvoubrankového vedení. O něj jsme pak ale přišli a definitivně nás zlomila rozdílová branka na 2:3. 

Brno si už potom zápas pohlídalo,“ vzpomíná Czeczinkar. 

V současné době Pardubice hájí minisérii dvou vítězných zápasů v řadě, když nejprve doma po 

samostatných nájezdech porazily Mladou Boleslav 6:5 a o týden později v téže dovednostní soutěži 

zvládli před vlastním publikem porazit Spartu 7:6. 

Možnost natáhnout tuto vítěznou šňůru budou mít Pardubice v sérii tří venkovních utkání, která 

odstartuje devatenáctým kolem v pátek 13. února v 19:00 v Praze a bude pokračovat kolem dvacátým 

v neděli 15. února v Brně, jehož začátek je naplánován o dvě hodiny dříve, tedy v 17:00. 

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


