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V Pardubicích dne 19. dubna 2013 

 
TZ: Superfinále řadím úplně nejvýš, říká pardubický odchovanec Martin Zozulák 
 
Sobotní florbalové Superfinále bude mít také pardubickou stopu. Chodovský dres obléká 
odchovanec Sokola Pardubice a český reprezentant Martin Zozulák.  
 
Vaše poslední dvě sezóny jsou rozdílné jako noc a den. Přesně před rokem jste s 
Pardubicemi sestoupil z extraligy, ale hned na to, jste vybojoval zlato z akademického 
mistrovství světa a v lednu letošního roku v dresu Chodova vítězství v poháru. To je téměř 
snová sezona, co vy na to?  
Minulou sezónu jsem měl stejně jako letos působit v pražském Chodově, ale vinou zranění 
kolene jsem téměř celou sezónu vynechal a odehrál pouze pár zápasů za Pardubice v bojích o 
udržení. Přiznám se, že jsem si nebyl jistý, jestli se po takto dlouhé pauze, a poměrně vážném 
zranění, dokážu vrátit do florbalu na té nejvyšší úrovni. Ale za poslední rok po mém návratu 
jsem vyhrál akademické mistrovství světa, Pohár České Pojišťovny, vrátil jsem se i do 
reprezentace a nyní mě čeká Superfinále, takže prožívám comeback z říše snů. Doufám, že 
tuhle neuvěřitelnou sezónu zakončím úspěšně v O2 Aréně. 
  
Máte ve své sbírce zlato z Poháru České Pojišťovny, zlato z akademického mistrovství světa 
a několik zápasů v juniorské i seniorské reprezentaci. Jak vysoko řadíte to, že si zahrajete 
Superfinále? 
Supefinále řadím úplně nejvýš! Bude to největší zápas v mojí kariéře, a pokud vyhrajeme, tak 
i největší úspěch. Před několika lety jsem odcházel na Chodov s vidinou právě tohoto zápasu 
a nyní jsem se toho momentu konečně dočkal. V semifinále jsme vyřadili "neporazitelný" 
Tatran Střešovice, a pokud v sobotu vyhrajeme i Superfinále, tak se Chodov zapíše do 
historie českého florbalu. Já jsem strašně rád, že můžu být u toho. 
 
V základní části jste hrál zápasy převážně před několika stovkami diváků. Zítra by mělo do 
O2 Areny dorazit přes deset tisíc fanoušků. Nerozhodí vás taková kulisa? 
Nevím, jestli jsem připraven, protože jsem nic podobného ještě nezažil. Ale před zápasy 
nikdy nebývám nervózní, takže myslím, že mě ta návštěva nerozhodí, a naopak se na to 
neskutečně těším. Bude to obrovský zážitek. 
  
V základní části jste obsadil čtvrté místo v kanadském bodování celé extraligy. Změnil jste 
před touto sezónou letní přípravu nebo se to všechno pouze takříkajíc sešlo? 
Přípravu měním téměř každý rok. Většinou trénuji celé léto sám a upravuji si tréninky podle 
aktuální kondice, zdraví a také už i věku. Nemyslím si, že letošní čtvrté místo v kanadském 
bodování by bylo díky změně přípravy. Spíše jsem měl do florbalu po zranění obrovskou 
chuť. Navíc jsem hrál v týmu, který měl nejlepší ofenzivu v celé lize, a v pětce jsem měl skvělé 
spoluhráče, takže logicky ty body na mém kontě přibývaly snadněji. 
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Co říkáte na výkony pardubického Sokola v této sezoně? Sledoval jste jejich počínání v I. 
lize? 
Výkony Pardubic jsem pozorně sledoval. V základní části mě velmi mile překvapili a vypadalo 
to na snadný návrat zpět do extraligy. Bohužel se v play off projevila nezkušenost hráčů, 
kterou naopak Kladno mělo ve finále oproti Pardubicím na rozdávání. Ale věřím, že ještě není 
nic ztraceno a kluci postoupí v následné baráži proti Spartě. 
 
Jak moc je reálná představa, že vás pardubičtí fanoušci opět uvidí v sokolském dresu? 
Jelikož jsem na Chodově na hostování, které končí po sobotním Superfinále, tak mě 
pardubičtí fanoušci uvidí v sokolském dresu již příští víkend v domácích zápasech proti 
pražské Spartě. Sice jsem měl odjet s reprezentací na turnaj do Finska, ale dal jsem přednost 
právě tomu, abych pomohl svému mateřskému klubu v boji o postup do extraligy. Chtěl bych 
tímto pozvat všechny fanoušky, aby přišli příští týden podpořit pardubické Sokoly, a já 
slibuju, že budu hrát jako by to pro mě bylo další Superfinále.    
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