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Pardubice 16 / 04 / 2014 
 

TZ Kluci musí makat pro mě a já budu makat pro ně.  
Pak bude všechno do sebe zapadat a fungovat jako tým,  
říká Martin Czeczinkar 
 
 
 

 

 
Ihned po představení své osoby hráčům A týmu poskytl nový trenér Martin Czeczinkar první 
rozhovor, ve kterém mluvil o svých předchozích pracovních zkušenostech, ale nastínil třeba 
také své představy o fungování florbalu v Pardubicích. 
 
Kdy vás poprvé klub kontaktoval ohledně pozice hlavního trenéra A týmu? 
„Bylo to v lednu letošního roku.“ 
 
Věděl jste ihned, že na tuto pozici chcete nastoupit, nebo jste se tím příliš nezabýval? 
„Bylo to takové padesát na padesát. Bral jsem to samozřejmě jako velice zajímavou nabídku i 
s ohledem na to, že jsem posledním rokem na vysoké škole a člověk pomalu začíná přemýšlet nad 
tím, čeho by chtěl dosáhnout v profesní kariéře, co ho bude naplňovat a zároveň pokud možno 
živit.“ 
 
Říkáte, že to bylo padesát na padesát. Měl jste nějaké další varianty? 
„Letošní sezonu jsem chtěl ještě odtrénovat z pozice hlavního hokejového trenéra u některé 
z mládežnických kategorií v Černošicích. Tato zkušenost by pro mě byla také výhodná, ale 
bohužel jsme se nedohodli na této variantě vzhledem k perspektivě roční spolupráce v tomto 
klubu.  Dále jsem se samozřejmě ohlížel na studium, jelikož letos jistě nestihnu obhajobu a 
státní zkoušky. Budu muset prodloužit a končit příští rok. Také tři krásné postupové sezony v řadě 
s Příbramí jako hrající trenér se také ne úplně lehce opouští.“ 
 
Vzhledem k vašemu poměrně nízkému věku toho máte opravdu hodně za sebou. Jaké pracovní 
místo by se dalo hodnotit jako doposud nejdůležitější? 
„Spíše než nejdůležitější hodnotím nejpřínosněji samozřejmě práci v hokejových klubech, práce 
s mládeží přes nejrůznější věkové skupiny na ledě i na suché přípravě a spolupráce na vazbách 
vedení-šéftrenér-trenér-asistent. U tohoto se mi podařilo vybudovat určitý odkaz florbalu 
v Příbrami ať už jako hrající trenér A-týmu nebo jako šéftrenér z pohledu nově vznikajících 
kategorií, poslední věc asi pro mě nejzásadnější bylo oslovení teď už bývalého hlavního trenéra u 
reprezentace Juniorů Jirky Kysela, na post kondičního trenéra. To vše mě posunulo momentálně 
asi nevýrazněji.“ 
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Ještě něco? 
„Hodně si vážím, že jsem se mohl dostat jako trenér na jeden z nejprestižnějších mezinárodních 
hokejových kempů Luďka Bukače. Hodně silně vnímám také setkání s nejvýznamnějšími trenéry 
u nás i působících v zahraničí z nejrůznějších specializací na UK FTVS.“ 
 
Nakousl jste školu a přednášky na fakultě. Co vlastně studujete a v jakém jste ročníku? 
„Druhý navazující magisterský ročník Tělesná výchova a sport se zaměřením na trenérství florbalu 
licence A.“ 
 
Pojďme se věnovat aktuálnímu angažmá na Sokole. Vaší pozicí nebude jen hlavní trenér A 
týmu, ale také šéftrenér klubu, co tato funkce obnáší? 
„V Pardubicích bude nejdůležitější po důkladné analýze vybudovat určitou koncepci jednotného 
budování a fungování všech mládežnických kategorií. Hlavní prioritou bude vedení trenérů po 
odborně technické stránce, od další sezony obsazování kategorií, organizování trenérských 
schůzek a seminářů, další stálá účast u jedné kategorie, sledování zápasů, spolupráce se skautem 
klubu a mnoho dalšího.“ 
 
Co by si měl fanoušek představit pod pojmem vedení trenérů? 
„Od tohoto se odvíjí aktivní účast na trénincích každé kategorie, aktivní zapojení se do tréninku 
jako trenér a ukázat nejefektnější formy a metody v současném trendu, každý trenér bude 
postupovat podle určitě doporučené metodiky, která bude kontinuálně navazovat a dokážeme ze 
silné mládežnické základny produkovat nejlepší hráče/ky do nejelitnějších kategorií.“ 
 
Stal jste se nejmladším trenérem v extralize a vzhledem k tomu, že i Sokol má jeden 
z nejmladších týmů v lize, tak si většina fanoušků může myslet, že bude k hráčům přistupovat 
spíše jako kamarád… 
„Záludná otázka. Doufám, že kluci jsou dospělí ve většině případů už mají něco odehráno a ve 
většině to jsou chytří lidé studující vysoké školy. Jsou tu i starší zkušenější hráči, kteří jsou ikony 
nejen pardubického, ale i českého florbalu. I přesto, že florbal je alespoň prozatím amatérským 
sportem, budu od každého z hráčů vyžadovat maximálně profesionální přístup. I když jsem 
nejmladší trenér, tak si myslím, že mám určité kvality na to, aby mě hráči respektovali. Kluci musí 
makat pro mě, já budu makat pro ně. Pak bude všechno do sebe zapadat a budeme fungovat 
jako tým.“  
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Je na vás vidět opravdu veliké nadšení z této nové příležitosti… 
„Je to tak. Vnímám to jako obrovský posun nahoru. Jsem nabitý odhodláním, mám obrovskou 
chuť a motivaci s hráči pracovat a udělat vše co bude v mých silách, abych Sokolu pomohl vzhůru. 
Opravdu se na to těším, přístup z mé strany bude maximální a věřím, že mě v tomto budou 
samotní hráči následovat.“ 
 
Byl jste představen hráčům, jaký bude program v nejbližších dnech ve spojitosti s A týmem? 
„Prioritní je teď kondiční příprava. Hráči mají na čtvrtek naplánované testování a spolu 
s kondičním trenérem se podíváme na to, v jakém stavu se nacházejí, a maximálně je připravíme 
na novou sezonu.“ 
 
Kdy je na programu některý z prvních zápasů? 
„Mojí první akcí s A týmem bude memoriál Honzy Civína 28.6-29.6. Tam budu mít poprvé 
možnost stát na lavičce a hráče si nějakým způsobem oťuknout.“ 
 
V současné době se také určitě řeší tvorba realizačního týmu, co pozice asistenta trenéra? 
„Asistent trenéra je samozřejmě věc kterou stále řešíme, ale prozatím je v této otázce prostor a 
v nejbližší době zřejmě finální jméno nepadne.“ 
 
Je možná poněkud předčasné řešit sezonu jako takovou, ale přesto se zeptám. Sokol ještě 
nikdy nepostoupil do play off a proslýchá se, že vy byste měl být prvním trenérem, který tým 
do vyřazovacích bojů dotáhne. Cítíte zodpovědnost, nebo je opravdu brzy takové věci řešit? 
„Nemá cenu se teď ničím takovým svazovat. Hráči jsou teď na prvním místě, vítězství na druhém. 
Důležitá teď bude má nová filosofie, která bude mít jasnou vizi a propracovanou koncepci. Play 
off pro Pardubice může klidně začít už teď a tady v průběhu letní přípravy. Každý musí pracovat 
minimálně na 100 % a nepodcenit tak důležitou složku kondiční přípravy. Věřím, že pokud od léta 
začnou hráči poctivě s nasazením někdy i větším, než po nich trenéři chtějí, můžeme s chutí tento 
přístup přenést do herní roviny a půjdeme zápas od zápasu. Nic nepřichází zadarmo a je potřeba 
tvrdě a zodpovědně pracovat.“ 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


