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TZ Superligový florbal se vrací do Hradce. Sokol se zde utká s Vítkovicemi 
 

 

Pardubičtí florbalisté mají za sebou letos už dvě výjezdní utkání a ještě jedno je čeká. V neděli k 
němu ale poprvé nastoupí jako domácí tým. Zápas 21. kola proti Vítkovicím se totiž odehraje v 
Hradci Králové.  
 
Florbaloví fanoušci mohli letos hráče Sokola vidět v akci mimo jiné také v mimořádných 
výjezdních zápasech v Náchodě a Jindřichově Hradci. Tyto dvě města v neděli doplní Hradec 
Králové. Až taková novinka to pro Východočechy nebude, ve Sportovní hale Třebeš se totiž 
představili už v loňské sezóně, kdy zde vyzvali pražský Chodov. „Byl to výborný a vyrovnaný 
zápas, ve kterém jsme měli blízko k bodům. I když jsme nakonec prohráli, tak jsme si to před 
skvělou kulisou užili," říká navrátilec do pardubické sestavy Jakub Burian.  
 
Třiadvacetiletý útočník naskočil poprvé od záříjového zranění kotníku už v neděli proti Spartě. 
„Je pravda, že úplně snový comeback to nebyl. Ve druhé třetině jsem měl dvě tisíciprocentní 
šance, ale klasicky jsem selhal, což možná dost ovlivnilo další průběh zápasu. I přesto jsem ale 
strašně rád, že jsem mohl alespoň na chvíli naskočit," vrací se Burian k poslednímu utkání 
Pardubic.  
 
Florbalisté Sokola mají už pár kol jistotu bojů o záchranu, se kterými mají bohaté zkušenosti. V 
posledních dvou kolech je navíc čekají soupeři z kategorie nejtěžších. Před posledním kolem v 
Brně se v neděli postaví Vítkovicím, které se momentálně nachází na pátém místě Tipsport 
Superligy. „Musím říct, že zápasy právě s těmito dvěma týmy mám rád úplně nejméně. Brno i 
Vítkovice patří mezi českou špičku a vždycky jde o velmi fyzicky náročné souboje. Na druhou 
stranu v nich padá spousta gólů, což se snad potvrdí i v neděli a fanoušci nebudou odcházet z 
haly otrávení," dodává Burian.  
 
Nedělní zápas začíná ve Sportovní hale Třebeš v 17 hodin.    

 

 

 

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

 
 


