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TZ Martin Zozulák se podle serveru florbal.cz umístil v TOP 10 
českých hráčů roku 2013! Dnes bude hrát proti mistrům světa 

 
 

 
 
Server florbal.cz vydal zajímavou statistiku – zveřejnil TOP 10 nejlepších českých hráčů 
v uplynulém roce. V ní nechybí útočník Sokola Pardubice Martin Zozulák, jenž obsadil sedmé 
místo! 
 
„Je pro mě veliká čest, být zařazen mezi nejlepší české hráče, navíc jsem takového ocenění dosáhl 
poprvé ve své kariéře. Na druhou stranu je to pouze anketa a ta mi na hřišti žádnou práci 
neulehčí, takže to beru i trochu s rezervou. Pokud chci v žebříčku zůstat i nadále, musím si udržet 
stabilní produktivitu, udělat vše pro týmový úspěch a být platný pro reprezentaci,“ zamýšlí se 
Martin Zozulák.  
 
Hráči Sokola Pardubice v těchto dnech šetří síly na další pokračování AutoCont extraligy, ale 
Martin Zozulák má jiné starosti. Je právě ve Švédsku s českou florbalovou reprezentací, která 
sehraje zítra utkání proti mistrům světa, domácím Švédům. 
 
Národní tým se na sever Země vydal včera dopoledne. „Cesta byla poměrně náročná, trvala 
téměř devět hodin. Z letiště jsme vyrazili rovnou na trénink, takže jsme rádi, že již s týmem 
odpočíváme na hotelu,“ pokračuje pardubický útočník. 
 
Češi zde sehrají zápas v rámci Gothia Cupu, který by měl sloužit jako propagace na letošní 
Mistrovství světa, které se zde bude konat v prosinci letošního roku, a navíc ve stejné hale jako 
dnešní utkání. „Určitě to nebude jen tak ledajaký přáteláček, na zápase bude zcela jistě 
vyprodáno a čeká se návštěva dvanácti tisíc lidí,“ prozrazuje sedmý nejlepší hráč České republiky. 
 
Martin Zozulák, jenž si v reprezentaci připsal v jednadvaceti zápasech jedenáct bodů za  sedm 
branek a čtyři asistence by neměl na soupisce pro šampionát chybět. „Především ještě pořád 
nemám nic jistého, ale rád bych se konečně na MS dostal. Teď se soustředím výhradně na zápas 
se Švédy a po návratu do Česka přepnu na pardubický florbal, se kterým chceme postoupit do 
play off,“ uzavírá střelec Sokola Pardubice. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


