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Pardubice 15 / 04 / 2014 
 

TZ Novým trenérem A týmu a šéftrenérem klubu  
Sokol Pardubice je Martin Czeczinkar 
 
 
 

 

 
Všemi očekávané jméno nového trenéra je konečně na světě. V minulém týdnu se klub 
definitivně dohodl na všech podmínkách s Martinem Czeczinkarem, který tak nahradí 
Miroslava Janovského na lavičce A týmu a zároveň se stává šéftrenérem klubu. 
 
V uplynulém týdnu pardubický florbalový klub dotáhl do úspěšného konce jednání ohledně 
nástupce Miroslava Janovského, který s koncem sezony skončil v roli hlavního trenéra na lavičce 
A týmu a bude se nyní naplno věnovat reprezentaci žen, kterou povede taktéž jako hlavní kouč. 
 
Na jeho místo nastupuje Martin Czeczinkar. Čtyřiadvacetiletý kouč není pro Pardubice neznámým 
člověkem. V minulosti svou osobu spojil se Sokolem jako jeho hráč a později jako kondiční trenér.  
 
„Proběhlo mezi námi několik setkání, ale nic konkrétního jsme neřešili. Spíše jen probírání 
možnosti jak skloubit můj poslední rok na vysoké škole se všemi ostatními činnostmi. Definitivní 
podíl na mém angažmá v Sokole mělo, že jsem se nedohodl na pokračování v jiné organizaci. 
Pardubice měly obrovskou snahu vyjít mi vstříc a  v těchto chvílích už dotahujeme pouze detaily 
s realizačním týmem,“ komentuje svůj příchod nový trenér. 
 
Právě proto, že v Pardubicích již působil, na toto angažmá se podle svých slov velmi těší. 
„Pardubice jsou prostě Pardubice. Těším se na všechny lidi v této organizaci, všichni se mezi 
sebou znají a nikdo jen tak nezapomene, co jste pro klub udělal. Týmový duch tu pro mě byl vždy 
specifický,“ říká uznale staronová tvář na pardubické střídačce. 
 
Zkušenosti má nejen s florbalem. Okusil také kariéru hokejisty, volejbalisty, nebo lyžaře. Mezi 
nejzajímavější pracovní místa patří bezesporu nakouknutí do organizace hokejové Sparty Praha 
v letech 2009 – 2010. Ve svých pětadvaceti letech toho stihl víc než dost a svým novým angažmá 
pokoří další milník – stane se vůbec nejmladším trenérem ve florbalové extralize. 
 
„Je to pro mě obrovská výzva. Sokol mě vychoval po skončení mé hokejové kariéry a nyní jsem na 
řadě já, abych Pardubicím pomohl vzhůru ve všech směrech. Extraligu jsem dosud nikdy 
netrénoval a jsem plný očekávání,“ pokračuje Martin Czeczinkar. 
 
Za své angažmá není rád jen Czeczinkar, ale také další činovníci klubu. „Martin pro nás byl první a 
v podstatě jedinou variantou při hledání nového trenéra. Nikoho jiného jsme jako šéfa A týmu 
nechtěli a jsem rád, že po několikaměsíčním jednání jsme se domluvili na dlouhodobé 
spolupráci,“ natěšeně praví Martin Zozulák.  
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„Martin je jeden z největších trenérských talentů u nás a jsem přesvědčen, že jeho přínos pro 
celý klub bude obrovský. Jeho práce nebude pouze u našeho A týmu, ale jako šéftrenér bude mít 
na starosti všechny mládežnické kategorie, kterým se nyní bude dostávat mnohem větší 
pozornosti, než tomu bylo doposud. Pevně věřím, že se vše podaří a Martin bude první trenér 
Sokola, který tým dovede do play off,“ pokračuje útočník i člen užšího vedení pardubického klubu.  
 
„Úvahy o tom, že by se Martin mohl zapojit do fungování našeho klubu, se objevily už před 
začátkem minulé sezony. V jejím průběhu jsme byli v kontaktu a neustále jsme se přibližovali 
dohodě. Věřím, že přinese nový pohled na hru pardubického týmu, a že ho i výsledkově posune 
dál. Ve skutečnosti to znamená premiérový postup do play off,“ připojuje slova na adresu svého 
nástupce Miroslav Janovský. 
 
Další slova bývalého hlavního trenéra dokládají, že Martin Czeczinkar bude hrát veledůležitou roli 
také v mládežnické sféře klubu. „Možná ještě větší přínos od Martina očekáváme směrem k 
fungování mládežnických týmů. Našim dlouhodobým cílem je zkvalitnit především přípravu 
mládežnických týmů a jednotlivých hráčů. Martin by svou erudicí, elánem a nadšením měl být 
tím, kdo posune mládežnický florbal o další stupínek výše,“ závěrem přesvědčeně říká nový 
trenér ženské reprezentace. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


