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Pardubice 06 / 02 / 2014 
 

TZ Příprava na play down a souboj dvou nejlepších hráčů  
extraligy. Tak se dá charakterizovat sobotní utkání s Chodovem 
 
 

 
 
 
V sobotu čeká na florbalisty Sokola Pardubice 20. kolo AutoCont extraligy, ve kterém doma 
přivítají Chodov. Naděje na play off je sice už jen hodně teoretická, ale pořád je o co hrát. 
Přijďte pardubické hráče podpořit na Dašickou. 
 
O definitivní ztrátě postupu do play off se nejspíš rozhodlo v posledním utkání proti Brnu. 
Pardubice dlouho se svým soupeřem držely krok a ještě ve druhé polovině zápasu vyrovnával 
Filip Krigovský na 4:4. Brno ale potom přidalo tři branky a bylo po zápase. „Šance na postup do 
play off je už opravdu pouze v rovině teorie a my se teď soustředíme na to, abychom se co 
nejlépe připravili na play down,“ přiznává situaci trenér Sokola Pardubice Miroslav Janovský. 
 
Naděje na postup mezi nejlepší osmičku je, ale opravdu hodně sporadická. Ve hře je momentálně 
devět bodů, které by musel Sokol všechny získat, ale při pohledu na los se jedná takřka o 
nadlidský úkol. Nejprve se Východočeši utkají s Chodovem, poté zajíždějí na palubovku Tatranu a 
v posledním kole základní části změří doma síly s Libercem. 
 
I kdyby ovšem postup do kýženého play off nevyšel, Sokol rozhodně zbraně neskládá! Ve hře 
pořád ještě zůstává boj o dobré výchozí postavení do neoblíbeného play down a hlavně herní 
pohoda, v jaké do další fáze sezony Pardubice vstoupí. 
 
„Utkáme se s loňským Superfinalistou a také s jedním z největších favoritů letošního ročníku. S 
Chodovem jsme sehráli v prvním měření sil velice zajímavý zápas bohatý na branky, a věřím, že se 
ani tentokrát nebudou fanoušci nudit. Pro nás už je toto utkání součástí přípravy na play down, a 
kdy sehnat kvalitnější soupeře na přípravu, než jsou Chodov a Tatran, kteří nás čekají v 
následujících kolech,“ nechal se slyšet trenér Pardubic Miroslav Janovský. 
 
Utkání s Chodovem bude mít zcela jistě zajímavou příchuť pro Martina Zozuláka, který 
v chodovském dresu strávil nějaký čas na hostování a dokonce si zahrál i Superfinále. „Určitě to 
pro mě bude trochu speciální utkání. Většinu kluků z Chodova znám několik let a rozhodně pro 
mě bude motivace se proti nim ukázat. Speciálně doufám, že Honzu Baraka v brance potrápím 
alespoň stejně, jako v prvním zapase,“ usmívá se pardubický útočník. 
 
„Martin navíc společně s Matějem Jendrišákem kraluje kanadskému bodování extraligy a 
v Pardubicích tak uvidíme momentálně nejlepší extraligové hráče. To je, myslím, skvělá pozvánka 
pro fanoušky,“ doplňuje Miroslav Janovský. 
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V prvním vzájemném zápase na palubovce Chodova Pardubice 
prohrály 5:8 a Martin Zozulák se mezi střelce zapsal hned 

třikrát. Hattrick stihl v první třetině za osmnáct minut a jednu vteřinu. Kolik branek dá v sobotu, 
na to se přijďte podívat přímo na Dašickou! 
 
 
 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


