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Pardubice 02 / 10 / 2014 
 

TZ První venkovní utkání – Sokol zajíždí na palubovku lídra ze Sparty 

 
 
 
 
 
 
Není to tak dávno, co Sokol hrál naposledy na „Podviňáku“, to bylo ovšem při finálovém utkání 
v rámci letního turnaje Czech Open 2014. Tentokráte zde Pardubice sehrají ostrý extraligový 
zápas s vedoucí Spartou. Od posledního vzájemného zápasu těchto dvou celků uběhlo jedenáct 
měsíců. 
 
Sokol nezažívá příliš povedený start do nového extraligového ročníku. První dvě domácí utkání – 
s Brnem a s Tatranem – měl sice skvěle rozehrané a v obou případech vedl o dvě branky, ovšem 
postupný úpadek aktivity a několik vyloučení nakonec znamená nulový bodový zisk. 
 
Východočeši tak mají pro následující utkání jasný cíl, a to pokusit se ze všech sil na třetí pokus 
naplno bodovat! Pardubické florbalisty ovšem nečeká vůbec nic jednoduchého – v cestě jim totiž 
stojí dosud stoprocentní Sparta Praha. 
 
Pražané zažívají oproti tomu pardubickému úplně opačný vstup do sezony. V prvním zápase 
smetli doma Ostravu 9:2, ve druhém si potom poradili s prvním soupeřem Pardubic Brnem 
výsledkem 6:3. Spartě tak právem náleží první místo, ovšem jen díky lepšímu skóre. Na záda jí 
totiž dýchá druhý Tatran a třetí Vítkovice. Všichni tři mají po prvních dvou zápasech shodně šest 
bodů. 
 
„Je vidět, že Spartě se vstup do sezony povedl náramně. My se takovou bilancí bohužel pochlubit 
nemůžeme. I tento zápas bude ovšem začínat za bezbrankového stavu a je jen na nás, jak se s tím 
popereme,“ přemýšlí Petr Němeček a jedním dechem dodává. „Sparta střílí spoustu gólů, 
budeme muset poctivě bránit a být trpěliví, pak naše šance určitě přijdou. Bylo by skvělé i potřetí 
zopakovat výborný vstup do utkání, ale už se nám nesmí stát to, co v předchozích případech, že 
jsme polevili a pustili soupeře zpět do hry,“ vysvětluje mladík, pro něhož to bude poněkud 
pikantní souboj. 
 
Petr Němeček totiž přišel na východ Čech právě ze Sparty a příští zápas tak pro něj bude první 
konfrontací s bývalými spoluhráči. „Moc se na to těším! Kluky ze Sparty jsem viděl naposledy na 
Czech Openu, kdy jsem chodil koukat na jejich zápasy už coby hráč Sokola. Tentokrát to ale bude 
jiné, budeme proti sobě stát na hřišti, takže na řadu přijdou ostré souboje o míček. Samozřejmě 
v rámci fair play,“ ujišťuje novic v pardubické sestavě. 
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Neskrývá také touhu po prvních extraligových bodech. „Tento 
zápas pro mě bude určitě výjimečný, ale cíl zůstává stejný jako 
v každém utkání – chci svému týmu pomoci k vítězství! 
V motivaci mi také zcela jistě pomůže prostředí, protože na 

Podvinném mlýně jsem florbalově dozrával. Vracím se tam rád při jakékoli příležitosti,“ říká 
„Ňéma“. 

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


