
Vítejte na domácím zápase 1. ligy mužů Českého florbalu. Dnes se hraje 
16. kolo a soupeř k nám přijel z Ústí nad Labem. Ústí je zatím favoritem 
letošního ročníku a aktuálně drží první příčku v tabulce před druhými 
Karlovými Vary a třetími Bulldogs Brno. Buldoci mají ale dva zápasy k dobru, 
takže lze spekulovat, kdo je či není průběžně nejlepším týmem sezóny.

Ohlédněme se za výkony Jaroměře, která je průběžně na 13. místě v tabulce. 
Těžká deka leží na našich borcích, kteří v letošní sezóně vyhráli pouze dvě 
utkání. V posledním odehraném zápase proti Start98 Kunratice jsme utrpěli 
debakl 4:13 a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto již v 23. minutě. 

 ...pokračování na poslední straně
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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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...pokračování z první strany         

Pozivitem zápasu bylo naše ubráněné oslabení a proměněná přesilová hra. 
V těchto momentech zápasu jsme byli stoprocentní, ale ve hře 5 na 5 to byl 
divizní výkon. Zápas jsme dohrávali na dvě útočné lajny a v počtu jedenácti 
mužů do pole. Takto se 1. liga nedá hrát! Absence hráčů základní soupisky nutí 
domácího trenéra Martina Klapku doplňovat tým o juniory, kteří zatím nemají 
dostatek zkušeností na to, aby mohli být rovnocenným soupeřem. Je dobré, že 
dostávají prostor, ale nemohou tvořit páteř týmu.   

Pokud zhodnotíme šance týmu na účast v předkole play-off, tak pouze v teo-
retické rovině a ve výsledku by to znamenalo zisk plného počtu bodů minimál-
ně v osmi zápasech. Úkol téměř na hranici zázraku. Tým stále čeká na impuls, 
který jej pošle vzhůru tabulkou, ale odpracovat se to musí na hřišti při zápasu 
a také v tréninku. 

Do průběhu sezóny může zasáhnout i vyšší moc v podobě přerušení soutěže, 
přeložení zápasů z důvodu karantény mužstva nebo uzavření soutěže v nějaké 
její fázi, z důvodu sílící pandemie.    
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Informace o hráčích družstva

Aktuální tabulka soutěže (po 15. kole) Výsledky 15. kola Rozhodčí zápasu

Jakub Vlček
Lukáš Žofka
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Florbal Ústí

Jméno a přijmení Číslo Post Ročník
Marek Netopilík 98 B 1998

Tadeáš Dittrich 94 B 2002

Jan Štěpánek 42 B 2002

Filip Šedivý 23 Ú/O 2003

Jan Dolejší 25 Ú/O 2004

Jan Dobosz 12 Ú/O 2004

Ondřej Kawulok 11 Ú 2002

Jan Peška 62 Ú 2002

Radim Kühnel 97 O 1997

Pavel Vlček 67 O 2001

Pavel Vítek 14 O 2001

Jakub Fuchsig 18 Ú/O 2003

Vít Friedl 21 Ú/O 2003

Radek Kužel 4 Ú 1997

Lukáš Täuber 55 O 1998

Václav Vavruška © 10 Ú 2000

Vladimír Trčka 17 Ú 2003

Dan Semerád 27 Ú 2001

Tomáš Pšenička 8 Ú/O 2002

Martin Fuchsig 52 Ú/O 2000

Víťa Pavelka 33 Ú 1997

Vojtěch Esterka 30 O 2000

Martin Žáček 71 Ú 1999

TJ Sokol Jaroměř

Jméno a přijmení Číslo Post Ročník

Šimon Špaček 1 B 1998

Dušan Volgyi 74 B 2001

Petr Kotlář 87 O 2002

Daniel Škeřík 26 O 1997

Jakub Kubina 2 O 1983

Jan Hrobský 8 O 1984

Pavel Kotrč 89 O 1989

Michal Janeček 11 Ú 1990

Filip Krigovský 95 Ú 1995

Petr Hašek 10 Ú 1987

Tomáš Černý 33 Ú 1998

Petr Jiřička 53 Ú 1989

Tomáš Hejzlar 61 Ú 2000

Jiří Hofman 88 Ú 2000

Tomáš Veinfurter 81 Ú 1999

Michal Nožička © 77 Ú 1998

Marek Hejcman 5 Ú 2003

Informace o realizačním týmu

Jméno a přijmení Pozice Ročník

Vladimír Trčka hlavní  
trenér 1977

Jakub Koník asistent 1980

David Merta kondiční 
trenér 1992

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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