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TZ Konec volna! Kalendářní rok Pardubice zahájí na Vinohradech 

 

 

 
Během svátků pardubičtí florbalisté užívali volna, ale je tu nový rok a s ním pokračuje florbalová 

AutoCont extraliga. Ve čtrnáctém kole Východočeši zajednou na palubovku nováčka z Vinohrad, jenž 

se krčí na posledním místě tabulky s třemi body na kontě. 

Poslední zápas sehráli pardubičtí hráči v neděli 21. prosince proti Chodovu v Hradci Králové. Vyrovnané 

utkání nakonec zvládli lépe hosté a zvítězili 5:2. „I přes prohru si nemyslím, že by ten zápas byl něčím, 

na co bychom nechtěli vzpomínat. Samozřejmě, body jsme nebrali, ale vyprodali jsme hradeckou halu 

a 59 minut jsme s Chodovem drželi krok,“ zdůrazňuje Jakub Burian 

On i celý zbytek týmu se po tomto těžkém utkání odebral ke třináctidennímu volnu, během kterého 

získával čerstvé síly do rozhodující části sezony. „Přestávka se nesla především v duchu tužení 

kolektivu. Proběhl tradiční vánoční fotbálek a vánoční florbalový turnaj. Na programu byly také tři 

společné tréninky. Myslím, že jsme si všichni dobře odpočali na klíčovou část sezóny,“ přemýšlí 

křídelník první formace. 

Právě Burian vyrovnával v prvním vzájemném zápase s Vinohrady v čase 3:47 na 1:1 a nasměroval tak 

svůj tým k vítězství nad tímto soupeřem. Východočeši nakonec v tomto klání zvítězili 9:6, ale nováček 

ukázal, že rozhodně umí potrápit. „To rozhodně! Ani náš příští zápas s Vinohrady určitě nebude 

jednoduchý, předvánoční výhra Pražanů v Brně je toho jasným důkazem,“ varuje dvorní nahrávač 

Martina Zozuláka.  

Všichni jsou si ale vědomi nutnosti v takových zápasech sbírat body, obzvláště teď, když pomalu 

dochází na lámání chleba. „Přesně tak. Stejně jako se v Premier League rozhoduje po Novém roce o 

tom, kdo vyhraje titul, podobně je to i u nás. Leden bude podle mě klíčový. Pokud z trojzápasu SKV, 

Otrokovice, Sparta vydolujeme plný počet bodů, budeme stále ve velmi výhodné pozici,“ kalkuluje. 

Sokoli aktuálně hnízdí na osmé příčce se ziskem šestnácti bodů a zmínění tři soupeři se pohybují 

v okolních patrech tabulky. Nejblíže k Pardubicím má Sparta, které patří sedmá příčka s devatenácti 

body. 

Jestli se Východočechům podaří na Spartu bodově dotáhnout, to uvidíme první lednovou neděli. Utkání 

na palubovce celku TJ Sokol Královské Vinohrady začíná v 17:30. 

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


