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Pardubice 23 / 10 / 2014 
 

TZ V posledním vzájemném zápase Chodov vyfasoval  
jedenáct gólů, co v neděli? 

 
 

 

 
Po týdnu je tu opět AutoCont extraliga. V pokračujícím šestém zápase Sokol PPAS Pardubice 
zajíždí na Chodov k souboji s tamním TJ JM FAT PIPE. V posledním vzájemném zápase dokázali 
Východočeši doma porazit svého soupeře 11:5, jak tomu bude tentokrát? 
 
Poslední vzájemný duel těchto dvou soupeřů byl pro Sokol PPAS Pardubice ve znamení přípravy 
na play down, ve kterém později uhájil extraligovou příslušnost. Tentokrát je situace opačná – 
Sokolové ztrácejí na Chodov, jenž se nachází na sedmé pozici, dva body a bojují o umístění mezi 
nejlepšími osmi! 
 
Forma Východočechů stoupá. Trenéři vsadili na brankáře Zdeňka Tvrdého a ten jim projevenou 
důvěru splácí naplno. V posledních dvou zápasech se dvakrát objevil mezi třemi tyčemi a i přesto, 
že jej v poslední době trápilo zranění, prokázal kvalitní výkony a vychytal dvě výhry – jednu po 
nájezdech a jednu v základní hrací době. 
 
„Cítil jsem se velmi dobře. Byl jsem odhodlaný trenérům vrátit důvěru a maximálně pomoci týmu 
k výhře. Pro mě byly obě utkání poměrně těžké. Jednalo se o moje první zápasy v extralize a tým 
potřeboval bodovat,“ byl si vědom tlaku Zdeněk Tvrdý, ale jedním dechem dodal, že i tak si své 
první extraligové zápasy naplno užil. 
 
Sečteno podtrženo získaly Pardubice pět bodů a z osmého místa v tabulce vyhlížejí další cenné 
skalpy, které se budou hodit v závěrečném zúčtování. Všichni jsou si ale vědomi, že v dalším 
zápase na nikoho nečeká nic lehkého. Chodov patří k extraligové špičce a soupeřům body 
nerozdává na potkání. 
 
„Chodov nás může překvapit úplně vším. Je to extraligová špička a v jeho dresu hrají 
reprezentanti. Bude to oproti zápasu s Ostravou úplně jiné,“ odpověděl Radek Krajcigr na otázku 
čím může Chodov zatopit v rozhovoru pro Mladou Frontu. 
 
Šesté utkání Východočechů v letošní sezóně začíná na Chodově v neděli v 17 hodin! 

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


