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TZ Z náročného víkendu Pardubice vydolovaly dva body s Tatranem 

 

 

 

Přetěžký víkend, během kterého museli odehrát dvě důležitá utkání, mají za sebou pardubičtí 

florbalisté. V pátek zaskočili florbalového velikána Tatran Střešovice, když na jeho palubovce získali 

dva body za výhru v prodloužení a v neděli už stáli proti Brnu, kterému nakonec podlehli 3:8. 

„O víkendu jsme chtěli rozhodně některému ze soupeřů sebrat body a hrát za každou cenu na vítězství. 

Nechceme nic nechávat na poslední zápas a myslím, že až na zápas s Brnem nám to docela vyšlo. Proti 

Tatranu jsme se prosadili střelecky a zvedlo se nám sebevědomí. Důležité také bylo, že se nám prosadily 

všechny formace,“ byl rád hlavní trenér Martin Czeczinkar.  

Utkání s Tatranem nakonec po přestřelce dospělo až do prodloužení, které po devětadvaceti vteřinách 

rozhodl Martin Zozulák a přisoudil tak Pardubicím druhý bod navíc za výhru 8:7 po prodloužení. „Jsem 

rád, že hráči i za stavu 7:6 nepověsili hlavy a hráli, jak jsme si řekli, prali se o to,“ chválil své svěřence. 

V sestavě dostali v pátečním zápase díky několika absencím možnost také mladíci Lukáš Pilný, Marek 

Foršt a Tomáš Osinek. První jmenovaný odehrál celé utkání a připsal si jednu asistenci, Osinek s 

Forštem si potom svůj první extraligový mač užívali ze střídačky. 

„Lukáš Pilný odehrál v juniorech parádní zápasy a díky absencím v sestavě dostal místo. Dokázal i 

bodovat a výrazně si tak řekl o svou pozici. Pro zbylé kluky na střídačce to bylo něco nového, ozkoušeli 

si žití s A týmem a proti Brnu v poslední nastoupili. Je to smyslem koncepce práce s naší mládeží. Kluci 

s námi trénují a i pro ostatní to může být motivace. Všichni vědí, že cesta do Áčka je otevřená,“ nabádá 

šéftrenér Sokola mladší hráče. 

Právě v Brně, kde mladíci naskočili, už to ale pardubickému týmu moc nevyšlo. Po nevydařené první 

třetině, kterou Sokoli prohráli 1:4, potom přidalo Brno v prostředním dějství ještě další tři branky a 

v klidu zápas dohrálo. 

Jihomoravané nakonec zvítězili poměrně hladce 8:3. Čestné úspěchy hostů zaznamenali Zozulák, 

Teichman a svůj první extraligový gól vstřelil také mladičký obránce Daniel Škeřík. „V tomhle zápase 

jsme za žádnou cenu nechtěli dopustit vítěznou kocovinu ze zápasu s Tatranem. Hráči k utkání 

přistoupili zodpovědně, ale bohužel nám chybělo štěstí. Nemůžeme se na to ale vymlouvat,“ uznává 

Czeczinkar. 

„Určili jsme si nějaký systém a snažili jsme se ho držet, ale nedařilo se nám a soupeř toho naplno využil 

ve svůj prospěch. Nedá se nic dělat, nezbývá, než se soustředit na poslední dva zápasy základní části,“ 

vyhlíží kouč zápasy s Bohemians a Ostravou. 
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Právě utkání s Bohemians uzavře příští týden trojlístek venkovních utkání. Na pardubické hráče nečeká 

vůbec nic jednoduchého, což Pražané potvrdili nejen svým vítězstvím nad Tatranem. „Bohemka 

prokazuje svou kvalitu a nečeká nás nic jednoduchého. Kvalitně potrénujeme a hráče připravíme. Víme 

ale, že o všem nejspíše rozhodne souboj s Ostravou. Pilujeme sestavu a pracujeme na psychice hráčů, 

ta je v této fázi sezony nejdůležitější,“ uzavírá Martin Czeczinkar. 

Statistiky 

Tatran Olmux Střešovice – Sokol PPAS Pardubice 7:8p (3:4, 1:2, 3:1 – 0:1) 

Branky a nahrávky: 4. Vávra (Slavík), 13. Natov, 18. Gruber (Riebauer), 27. Vávra (TS), 46. Natov (Fořt), 

49. Ullmann (Řehoř), 52. Riebauer (Gruber) – 8. Krajcigr, 9. Bahník (Janeček), 10. Krajcigr (Pilný), 11. 

Oubrehct (Janeček), 28. Teichman (Burian), 36. Janeček (Lisa), 53. Zozulák (Teichman), 61. Zozulák 

(Burian). Rozhodčí: Jiří Müller a Matouš Novosad. Vyloučení: 0:0. Bez využití. Diváci: 152. Střely na 

branku: 40:34. 

Sestava Tatran: Rebro – Deutsch, Fořt, Řehoř, Natov, Mayer, Komárek, Richter, Riebauer, Kolísko, 

Vávra, Vašíček, Zavadil, Slavík, Gruber, Fridrich, Beneš, Ullmann. 

Sestava Sokola PPAS Pardubice: Levínský – Dlesk, Brychta, Lisa, Oubrecht, Šťastný, Škeřík – Teichman, 

Zozulák, Burian – Bahník, Chmelař, Janeček – Krajcigr, Němeček, Pilný – Osinek, Foršt, Junek. 

 

itellingence Bulldogs Brno – Sokol PPAS Pardubice 8:3 (4:1, 3:1, 1:1) 

Branky a nahrávky: 12. Komenda, 16. Jakůbek (Koutný M.), 18. Fuchs (Koutný J.), 20. Jalový (Koutný 

J.), 21. Hrubý (Juhaňák), 32. Coufal (Koutný M.), 33. Coufal (Bauer), 55. Juhaňák (Jakůbek) – 19. 

Zozulák (Burian), 28. Teichman (Chmelař), 57. Škeřík. Rozhodčí: Oskar Novák a Přemysl Škaloud. 

Vyloučení: 0:0 + Jiří Juhaňák (Brno) 5+2 a Jakub Burian (Pardubice) 5. Diváci: 285. Střely na branku: 

18:14. 

Sestava Brno: Kuhn – Bauer, Komenda, Jakůbek, Brom, Jeski, Jalový – M. Koutný, Kadlec, Coufal – 

Žižka, Hrubý, Juhaňák – Mendrek, J. Koutný, Fuchs – navíc Gráb, Ondráček. 

Sestava Pardubice: Tvrdý (21. Levínský) – Dlesk, Brychta, Šťastný, Škeřík, Lisa, Oubrecht – Zozulák, 

Burian, Teichman – Pilný, Němeček, Krajcigr – Bahník, Janeček, Chmelař – navíc Foršt, Osinek.  

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


