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TZ Mise splněna. Sokol zdolal Vinohrady a udržel Superligu i pro příští sezónu 
 
 
První pokus nevyšel, druhý mečbol však už pardubičtí florbalisté dokázali využít. V šestém utkání 
porazili Královské Vinohrady na jejich půdě 4:2 a stejným výsledkem ovládli také celou sérii. Na 
nejvyšší tuzemskou soutěž se tak bude v Pardubicích chodit i příští rok.  
 
Svěřenci trenérů Vichra a Koubka předvedli v šestém zápase patrně nejlepší výkon série. Od 
začátku utkání diktovali tempo hry a svého soupeře nepouštěli do výraznějších šancí. Dlouhá 
pardubická rozehrávka dělala Vinohradům problémy, Východočeši se navíc dokázali prosadit 
také střelecky. Hned v první třetině odskočili po slepených brankách Martina Zozuláka a Michala 
Janečka do vedení 2:0, což se ukázalo jako rozhodující.  
 
Pražané se totiž zmohli pouze na snížení, které přišlo ve 35. minutě z hole Lukáše Gregora. I 
nadále ale měli balónek více v držení hráči Pardubic. „Myslím, že jsme byli od trenérů skvěle 
takticky připraveni a v posledním zápase jsme to dokázali prodat i na hřišti. Jen škoda, že jsme 
nerozhodli už dříve, protože šance na to rozhodně byly," říká útočník Jakub Burian.  
 
Ve třetí části přišlo definitivní rozhodnutí o pardubické záchraně a znovu se jednalo o dvě branky 
v rychlém časovém sledu. V rozmezí minuty a půl se trefili Jakub Burian s Jaromírem Lisou a 
Sokol odskočil do třibrankového vedení. Domácí stačili do konce utkání pouze korigovat 
zásluhou svého kapitána Milana Bíny, ale to bylo z jejich strany vše. Perníkáři si závěr zápasu 
pohlídali a po výborném a zkušeném výkonu udělali poslední krok k superligové záchraně. „Celá 
série byla vyrovnaná, ale vyhráli jsme zaslouženě. Všem se nám ulevilo, protože boje o záchranu 
jsou fyzicky a psychicky nesmírně náročné. Vinohradům cestu do Litvínova moc nepřeju, ale 
myslím, že můžu mluvit za celou kabinu, když řeknu, že jim záchranu přejeme," dodává Burian.  
 
Východočeši jsou tak po ostravském FBC druhým celkem, který se letos raduje ze záchrany. 
Sokol nyní čeká šestiměsíční superligová odmlka, sezóna 2016/2017 totiž začíná opět až v září.  
 
 
6. zápas play down: TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokol Pardubice 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) 
 
Branky a asistence Pardubic: Zozulák (Ďopan), Janeček (Dlesk), Burian (Brychta), Lisa 
(Formánek) 
 
Sestava Pardubic: Levínský (Tvrdý) - Ďopan, Brychta, Oubrecht, Lisa, Krigovský, Škeřík, Kunt - 
Zozulák, Teichman, Burian, Dlesk, Janeček, Němeček, Formánek, Junek, Chmelař, Bahník 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


