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TZ Sokol čeká náročný úkol. O první body bude usilovat ve Vítkovicích 
 
Po úvodních třech kolech Tipsport Superligy mají pardubičtí florbalisté na kontě bodů stále nulu. 
Napravit to budou chtít hned tento víkend, kdy zajíždějí do Ostravy. V cestě jim však bude stát 
ambiciózní tým z Vítkovic. 
 
Déjà vu. Přesně to nyní zažívá A tým a jeho fanoušci. Také v loňské sezóně odešli hráči Sokola z 
prvních tří duelů základní části s prázdnou. První body braly Pardubice až ve čtvrtém kole po 
domácí výhře nad Bohemians. Stejná situace se opakuje i letos s tím rozdílem, že ke čtvrtému 
kolu Tipsport Superligy zajíždí Sokol na hřiště soupeře. A ne ledajakého. V sobotu jej čeká cesta 
na ostravskou Dubinu, kde se střetne s Vítkovicemi.  
 
„Se startem do sezóny rozhodně spokojeni být nemůžeme. Osobně jsem velmi zklamán, protože 
jsme měli na úvod již několik bodů posbírat. Je to škoda," říká obránce Daniel Škeřík. Všechny tři 
úvodní duely sezóny měly podobný závěr. Sokol sahal po bodech, dotahoval soupeřův náskok, 
ovšem při závěrečné hře bez brankáře vždy inkasoval rozhodující gól.  
 
Byl to právě Škeřík, který vsítil první pardubický gól této sezóny. Čerstvě osmnáctiletý bek se 
možná i proto zabydlel vedle Marka Ďopana v první obraně. „Ze začátku to nebylo úplně ideální. 
Ovšem myslím si, že se to každým tréninkem zlepšuje a naše hra jde nahoru. Doufám, že v první 
pětce vydržím co nejdéle," věří. 
 
Ke čtvrtému kolu nejvyšší tuzemské soutěže zajíždí Sokol na horkou vítkovickou půdu. V 
ostravském táboře došlo stejně jako v tom pardubickém před sezónou k trenérské rošádě, tým 
nově vedou Jan Vavrečka a Pavel Brus. Změnami prošel také vítkovický kádr. Do Švýcarska 
odešel tahoun Lukáš Veltšmíd, naopak přišli Marek Švajný či Josef Rýpar. Vítkovice si doposud 
připsaly čtyři body za výhru proti Otrokovicím a prohru v prodloužení s Brnem. „S Vítkovicemi je 
to vždy tradičně velmi náročné utkání a nejinak tomu bude i v sobotu. Do Ostravy ovšem jedeme 
odhodlaní a doufám, že si domů přivezeme první body v sezóně," doplňuje Škeřík.  
 
4. kolo Tipsport Superligy: 1. SC Vítkovice Oxdog – Sokol Pardubice (10.10., 18:00, SH Dubina 
Ostrava)  

 

 

 

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

 
 


