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TZ Před Sokolem stojí těžká prověrka. V televizním utkání vyzve Vítkovice 

Pardubické florbalisty čeká nabitý týden, ve kterém nastoupí hned ke třem utkáním. Dvěma 

výhrami v řadě povzbuzení Východočeši odstartují náročnou sérii zápasů v pondělí na 

Dašické. Před kamerami České televize se zde utkají s Vítkovicemi.  

Po nepovedeném vstupu do ročníku si hráči pardubického Sokola poněkud spravili chuť 

dvěma superligovými výhrami v řadě. „Nálada po výhrách je vždy mnohem veselejší, to musí 

znát každý. Na druhou stranu musíme zůstat stále nohama na zemi, na dvou výhrách se nedá 

stavět celá sezóna. Navíc máme před sebou trojici velmi nelehkých soupeřů, takže rozhodně 

nesmíme usnout na vavřínech,“ ví útočník Tomáš Dlesk.  

I přesto se může Sokolu dýchat lépe. Šest bodů znamená bezprostřední kontakt s 

postupovou osmičkou do play off. „Po nevydařeném zápase v Liberci jsme měli sezení, na 

kterém jsme si jasně ujasnili naše priority. Řekl bych, že to byl zlomový okamžik. Každý z hráčů 

si sáhl do svědomí a začal více pracovat. S tím souvisí i fakt, že jsme konečně začali plnit 

pokyny trenérů,“ myslí si Dlesk.  

Nyní ale čeká svěřence trenérů Milana Koubka a Ondřeje Vichra těžký test. Do Pardubic 

totiž přijedou rozjeté Vítkovice, které prozatím ztratily pouze dva body za porážku v 

prodloužení proti pražskému Chodovu. Ostravané půjdou do zápasu z výhodnější pozice i 

díky tomu, že Sokol dokázali ve čtvrtek porazit v rámci Poháru České pojišťovny. „Osobně 

mám zápasy s takto těžkými soupeři nejradši. Vítkovice jsou pro mě vůbec nejlepší tým celé 

soutěže, takže nás nenechá nic lehkého. Doufám, že se poučíme z pohárového utkání, 

odehrajeme vyrovnaný zápas a nedáme jim nic zadarmo,“ věří Tomáš Dlesk.  

Utkání na Dašické začíná v 18 hodin, přímý přenos na stanici ČT Sport pak o deset minut 

dříve. 

7. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – 1. SC TEMPISH Vítkovice (24.10., 18:00, SH 

Dašická) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


