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TZ Do Pardubic přijede nováček. Dašická se těší na souboj s Vinohrady 

 

 

 

Na programu AutoCont extraligy je již deváté kolo, ve kterém Sokol PPAS Pardubice doma vyzve 

nováčka z Vinohrad. Východočeši doma sehráli již čtyři utkání, ani v jednom ovšem nebodovali 

naplno. Co v sobotu? 

Po palubovce Sportovní haly Dašická se budou v sobotu večer vedle pardubických florbalistů prohánět 

jejich soupeři z Vinohrad. Není to tak dávno, co byli „kolegové“ ze Sokola v Pardubicích naposledy. 

V srpnu proti sobě oba týmy nastoupily v zahajovacím utkání Sokol Cupu 2014, domácí tenkrát zvítězili 

těsně 8:7. 

Poslední soutěžní střetnutí Sokolů se datuje k 23. březnu 2013, kdy Pardubice zvítězily na pražské 

palubovce ve čtvrtém semifinále 1. ligy 7:3 a ovládly celou sérii poměrem 3:1 za na zápasy. V základní 

části 1. ligy se potom oba celky potkaly tradičně dvakrát – v prvním střetnutí Východočeši doma 

prohráli 6:7, ve druhém zase vyhráli ve Vinohradech 5:4. 

V extralize si proti sobě oba sobotní soupeři zahráli v sezoně 2006/2007. Vinohrady v tomto ročníku 

sestoupily, zatímco Východočechům o jedno místo unikl postup do play off. 

V letošním extraligovém ročníku mají Pardubice na Vinohrady náskok šesti bodů, přesto oběma celkům 

v kolonce výher za tři body svítí stejné číslo – jedna. Vinohrady porazily ve čtvrtém kole doma 

Otrokovice, zatímco Východočeši tři body vydolovali na palubovce Ostravy v kole pátém. 

Poslední zápasy ani jednomu týmu nevyšly podle představ. Vinohrady podlehly doma Tatranu vysoko 

1:13, zatímco Pardubice sice přivezly dva body z televizního zápasu v Otrokovicích za vítězství po 

samostatných nájezdech, ovšem vyrovnávací gól na 5:5 inkasovaly pouhé dvě vteřiny před koncem 

základní hrací doby. 

„Byla to jednoznačně moje chyba. Totálně jsem podcenil situaci a vůbec jsem nebyl připravený. Podle 

toho také vypadalo moje postavení na hřišti, kdy jsem si stoupnul do země nikoho, a Sovják měl lehkou 

úlohu. Bohužel mě propálil podobě jako Petr Svoboda Mikhaila Shtalenkova v Naganu. Jen doufám, že 

nás tento bod nebude stát účast v play off,“ říká křídelník první formace Východočechů Jakub Burian. 

Ten alespoň částečně své zaváhání napravil v samostatných nájezdech, ve kterých nádherně vymíchal 

Michajloviče a pomohl k zisku dvou bodů. „Chtěl jsem svoji chybu napravit a bez váhání jsem se na ten 

nájezd přihlásil. Jsem rád, že to tam spadlo,“ ulevil si alespoň částečně Burian. 

Deváté kolo AutoCont extraligy mezi Pardubicemi a Vinohrady začíná v sobotu v 18 hodin.  

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


