
Šestým zápasem se po týdnu opět otevírá play down série Jaroměř kontra 
Havířov. Stav je teď 3:2 pro hostující Torpedo a my vás tu vítáme. Daří se nám 
a odvracíme druhý mečbol. Potřebujeme dnes vyhrát a vrátit se zpět do 
Havířova na poslední bitvu o sérii, která jeden z týmů pošle do Národní ligy. 
Havířov nám slíbil ukončení série v pátém utkání, ale jaroměřský Sokol stále 
žije a dovezl ze severu Moravy výhru 8:3. Jaroměř zápas velmi dobře rozehrála 
a vstřelila první branku. 

Byl to však soupeř, kdo sypal střely na golmana Veinfurtera, který však udržel 
čisté konto. Bylo třeba znemožnit střelcům Torpeda zakončit, což se částečně 
dařilo, ale Havířovu se přece jenom do 33’ minuty podařilo vyrovnat díky 
brejku a využité přesilovce.

 ...pokračování na poslední straně

26. 3. 2022

www.florbaljaromer.czwww.florbaljaromer.cz

1. LIGA
MUŽŮ

2021/2022
PLAY-DOWN

6. utkání, 1. kolo

TJ SOKOL JAROMĚŘ
VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA DNEŠNÍM  

FLORBALOVÉM ZÁPASE

TJ Sokol  
Jaroměř

SUPERLIGA MUŽŮ 2020/2021

EXTRALIGA ŽEN 2020/2021

1. LIGA MUŽŮ 2020/2021

Torpedo  
Havířov

www.florbaljaromer.cz

SUPERLIGA MUŽŮ 2020/2021

EXTRALIGA ŽEN 2020/2021

1. LIGA MUŽŮ 2020/2021

SUPERLIGA MUŽŮ 2020/2021

EXTRALIGA ŽEN 2020/2021

1. LIGA MUŽŮ 2020/2021

Najdete nás na...

Děkujeme našim sponzorům

www.florbaljaromer.czwww.florbaljaromer.cz

www.fl orbaljaromer.cz

/fl orbaljaromer /fl orbaljaromer

/fl orbaljaromer

Výsledky 3. kola

Děkujeme našim sponzorům

Najdete nás na...

TJ SOKOL JAROMĚŘ
VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA DNEŠNÍM ZÁPASE

sobota 26. 9. 2020

Sezóna s nejistým průběhem z důvodu šířící se virové nákazy byla již v úvodu
prodloužena ČFU do 6. 6. 2021. Do této doby by mělo být rozhodnuto o postupujících
a sestupujících týmech s ohledem na to, aby nebyla ohrožena příští sezóna. Po třech
odehraných kolech je zatím pět utkání odloženo. Jaroměřským sokolům se nástrahy
v podobě odložených utkání z důvodů karantény vyhýbají. Náš dnešní soupeř bohužel
takové štěstí neměl a proto dnes nastoupí ve svém prvním utkání nové sezóny. Všichni
máme v paměti zápasy prvního kola březnového play-o� 2019/2020, které jsme
odehráli právě proti Kladnu. Série mezi Kanonýry Kladno a Jaroměří byla ukončena za
nerozhodného stavu 1:1. Tentokrát je naším cílem získat body do tabulky základní části
a chceme tak napravit poslední dvě utkání, ze kterých jsme vybojovali pouze jeden bod.

Nakolik je celek Kladna do sezóny připraven, můžeme jen odhadovat. V loňské
sezóně byl tým Jana Pazdery považován za favorita soutěže. Bude tomu tak i letos? 
Vše se rozhodne na hřišti!

Poslední domácí utkání s celkem Sokol Gullivers Brno jsme měli po většinu zápasového
času výsledkově pod kontrolou. V závěrečné pětiminutové pasáži jsme si nechali vzít
dvoubrankový náskok a Brno vyrovnalo stav na 4:4 při hře bez brankáře. Prodloužení
jsme neodehráli dobře a Gulliveři nakonec získali v zápase bod navíc.
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a chceme tak napravit poslední dvě utkání, ze kterých jsme vybojovali pouze jeden bod.

Nakolik je celek Kladna do sezóny připraven, můžeme jen odhadovat. V loňské
sezóně byl tým Jana Pazdery považován za favorita soutěže. Bude tomu tak i letos? 
Vše se rozhodne na hřišti!

Poslední domácí utkání s celkem Sokol Gullivers Brno jsme měli po většinu zápasového
času výsledkově pod kontrolou. V závěrečné pětiminutové pasáži jsme si nechali vzít
dvoubrankový náskok a Brno vyrovnalo stav na 4:4 při hře bez brankáře. Prodloužení
jsme neodehráli dobře a Gulliveři nakonec získali v zápase bod navíc.
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...pokračování z první strany         

Na nepříliš povedenou druhou 
třetinu sokoli rychle zapomněli 
ve 48’ a po nařízeném trestném 
střílení, které úspěšně provedl Velc. 
V následujících dvanácti minutách 
předvedla Jaroměř velmi útočný 
florbal a deklasovala Havířov pěti 
brankami, na které soupeř nedoká-
zal reagovat. Dobře chytající gol-
man Veinfurter a kvalitní defenziva 
vymazala pokusy soupeře při jeho 
závěrečné power play. 

Sluší se poděkovat našim fans, kteří 
vyrazili s týmem do vzdáleného 
Havířova a podporovali v ochozech 
svůj tým. Děkujeme, Jaroměř žije 
i díky vám!!!
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Informace o hráčích družstva

Výsledky Play-down Výsledky Play-off
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Torpedo Havířov

Jméno a přijmení Číslo Post Ročník
Štěpán Laja 30 B 1981

Martin Zapletálek 97 B 1990

Michal Kolář 13 B 1992

Erik Šochman 21 O 1996

Vít Dočkal 37 O 2002

Tomáš Řezáč 54 O 1996

Kamil Peřka 73 Ú 1994

Tomáš Vlach 16 O 1993

Denis Kubiczek 23 Ú 1999

Dominik Ošťádal 6 O 1998

Martin Kutáček 69 O 2002

Adam Klimeš 19 Ú 1999

Jakub Sasyn 18 Ú 2000

Marián Kloza 66 Ú 1997

Richard Kraus 11 Ú 1996

Jakub Vilím 25 Ú 1996

Daniel Tychtl 91 Ú 1998

Jakub Mikulok 65 Ú 2001

Jakub Holeš 17 Ú 1997

Martin Šulc 63 Ú 2002

Adam Feber 88 Ú 2001

Matěj Černý © 24 Ú 1993

Dominik Mrowiec 52 O 1997

Informace o realizačním týmu
Jméno a přijmení Pozice Ročník

Hynek Plášek Hlavní  
trenér 1986

Libor Pacík Asistent 
trenéra 1974

Eva Kučerová Fyzio-
terapeut 1996

David Arabasz Kondiční 
trenér 1978

Informace o realizačním týmu
Jméno a přijmení Pozice Ročník

Martin Klapka trenér 1982

Tomáš Křovina asistent 
trenéra 1982

Roman Balcar kondiční 
trenér 1975
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TJ Sokol Jaroměř

Jméno a přijmení Číslo Post Ročník

Šimon Špaček 1 B 1998

Dušan Völgyi 74 B 2001

Jiří Veinfurter 30 B 1996

Matyáš Velc 15 Ú 2001

Daniel Škeřík 26 O 1997

Jakub Kubina 2 O 1983

Milan Sucharda 20 Ú 2002

Petr Hofman 21 Ú 1996

Michal Janeček 11 Ú 1990

Jakub Kubina 2 O 1983

Filip Krigovský 95 Ú 1995

Patrik Horčičkq 4 O 2000

Petr Hašek 10 Ú 1987

Tomáš Černý 33 Ú 1998

Vojtěch Výborný 24 O 1995

Tomáš Hejzlar 61 Ú 2000

Jiří Hofman 88 Ú 2000

Tomáš Veinfurter 81 Ú 1999

Daniel Kroupa 71 Ú 1994

Michal Nožička © 77 Ú 1998

Dominik Emlar 69 Ú 1998


