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TZ Získá Sokol další body v trápících se Otrokovicích? 

 

 

 

V posledním zápase Východočeši předvedli velkolepý obrat dokonaný v prodloužení, teď mají 

možnost získat další body. V osmém kole Sokol zajede k neméně těžkému utkání do Otrokovic. Tamní 

Panthers stále hledají recept na výhru, po sedmi zápasech mají na kontě nula bodů. 

AutoCont extraliga se pomalu ale jistě blíží do své poloviny – na programu je již osmé kolo, které 

Východočeši sehrají v Otrokovicích. Domácí hráči letos prozatím na svou výhru teprve čekají, po sedmi 

zápasech svítí na jejich kontě hrozivá nula. 

Zato Pardubice pomalu ale jistě střádají bodíky, které budou rozhodovat o účasti v play off. V posledním 

zápase předvedly doma před televizními kamerami proti Liberci famózní obrat, který ve třiapadesáté 

minutě nastartoval a ve třiašedesáté minutě dokončil Martin Zozulák, a získaly tak velmi cenné dva 

body. 

Mohl být ale ještě jeden bod navíc. Sokol byl po většinu času lepším týmem, ostatně jako v několika 

dalších zápasech, ve kterých svěřenci Martina Czeczinkara nebodovali naplno. „Je pravda, že zápas 

s Libercem nebyl jediný, ve kterém jsme byli lepším týmem, a přesto jsme nezískali tři body, Je to 

možná trochu frustrující, ale náš bodový zisk naprosto odpovídá naší hře,“ ví pardubický kouč. 

Dva body z nepříliš dobře vyvíjejícího zápasu s Libercem jsou ale pro Východočechy super a Czeczinkar 

našel i několik pozitiv. „Na tomto utkání určitě můžeme do budoucna stavět. Jsme poučení a přesně 

tak jako jsme na soupeře nastoupili od druhé třetiny, musíme nastoupit od začátku v každém zápase,“ 

nabádá své svěřence velitel sokolího hejna.  

Podobně jako zápas s Libercem bude i ten v Otrokovicích vysílat Česká televize, pro kterou fanoušci 

v Pardubicích připravili neskutečnou atmosféru. Uvidíme, zda se něco podobného odehraje i v úterý. 

„Byla to fantazie. Chvíli jsem to vstřebával, ale jak zápas gradoval, gradovalo i fandění a neskutečně 

jsem si to užíval. Rád bych, aby se taková atmosféra co nejčastěji opakovala,“ přeje si Martin 

Czeczinkar. 

Osmé kolo AutoCont extraligy mezi Otrokovicemi a Pardubicemi začíná v úterý v 18 hodin.  

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


