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TZ Do Pardubic míří jeden z důležitých soupeřů. Východočechy čeká Sparta 

 

 

 

Podpořeni výhrou nad Mladou Boleslaví se pardubičtí florbalisté musí soustředit na další 

veledůležitý zápas. Do východočeské metropole totiž míří Sparta Praha, konkurent v boji o 

premiérové play off. Sobotní soupeře od sebe aktuálně dělí tři body. 

V minulém kole byl Sokol i přes výhru v roli outsidera, v kole následujícím by naopak potřeboval za 

každou cenu urvat tříbodové vítězství. Do Pardubic totiž přijíždí Sparta, která je jedním z přímých 

soupeřů v bojích o premiérové play off. Florbalisté z hlavního města se aktuálně nacházejí na sedmé 

pozici s pětadvaceti bodovým ziskem. Domácí jsou o dvě příčky níže se třiadvaceti body. 

První vzájemný zápas na Podvinném mlýně zvládli lépe domácí, když po čtyřiceti minutách vedli nad 

Pardubicemi 5:0. V poslední třetině potom padl ještě stejný počet branek a Sparta nakonec zvítězila 

7:3. „V tom zápase jsme i přes nepříznivý vývoj byli dvě třetiny lepším soupeřem, zradila nás koncovka,“ 

vzpomíná kouč Martin Czeczinkar. 

Všichni v pardubickém týmu vědí, že zápas se Spartou je potřeba zvládnout. Za všechny hovoří hrdina 

posledního domácího zápasu Jakub Burian. „Zápas se Spartou patří do trojice těch, které bychom měli 

vyhrát, abychom si zajistili dobrou výchozí pozici.“ 

Klíč k vítězství má možná bývalý hráč Sparty Praha, aktuálně působící právě v pardubickém dresu, Petr 

Němeček. „Sparta střílí spoustu gólů, budeme muset poctivě bránit a být trpěliví, pak naše šance určitě 

přijdou. Bylo by skvělé zopakovat takový vstup do utkání jako s Mladou Boleslaví,“ přeje si.   

Ve svém posledním zápase Sparta shodou okolností taktéž nastoupila proti Mladé Boleslavi, ale 

pardubický úspěch nenapodobila. Naopak jednomu z nejnabitějších celků na české scéně podlehla 

vysoko 2:9. Oba góly Pražané zaznamenali v první třetině, kterou vyhráli 2:1. 

Zda Pardubice potvrdí získané body, nebo Sparta napraví své zaváhání s tímto soupeřem, to uvidíme 

v sobotu 31. ledna. Utkání začíná ve Sportovní hale Dašická tradičně v 18:00. 

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


