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Pardubice 04 / 09 / 2013 
 
TZ Sokol se vrací do extraligy. S novým logem i touhou po play off 
 

 
 

Florbalisté Sokola Pardubice se po ročním intermezzu v první lize opět vrací zpět do extraligy. 
Posílený tým kolem reprezentanta Martina Zozuláka by tentokrát nechtěl hrát v nejprestižnější 
české florbalové soutěži druhé housle a poprvé v historii by rád postoupil do play off.  
 
Pardubický Sokol prošel v letní pauze mnoha změnami. Do extraligy se tak vrátí nejenom posílený 
o řadu zajímavých tváří, ale také s novým logem. „Čeká nás sedmá extraligová sezona v 
posledních devíti letech. Zatím se nám podařilo nejvýše vystoupat na devátou příčku, teď ale 
všichni věříme, že prolomíme brány play off a poprvé si zahrajeme vyřazovací část soutěže,“ říká 
předseda pardubického klubu Vít Drašar.  
 
Východočeši se s nástrahami loňského sestupu zvládli vyrovnat poměrně snadno. Suverénním 
způsobem ovládli základní část první ligy a prošli až do finále play off, jenže tam zaváhali a 
prohráli hladce s Kladnem. Postup si tak museli zajistit až v nervydrásající pětizápasové baráži 
s pražskou Spartou. „Bylo nám jasné, že pokud chceme být v extralize dlouhodobě úspěšní, 
musíme tým posílit. Máme tady spoustu mladých a talentovaných hráčů, našich odchovanců. 
Jenže pouze s vlastními silami bychom asi nebyli schopni konkurovat většině extraligových týmů, 
a rozhodli jsme se ho vhodně posílit,“ říká šéftrenér pardubického klubu Miroslav Janovský. 
 
V klubu se tak v letošní sezoně představí hned devět (staro)nových hráčů. Rozhodně 
nejzářivějším klenotem se stal útočník Martin Zozulák, který se do Pardubic vrátil z hostování v 
Chodově, ověnčen titulem vicemistra republiky a vítěze českého poháru. Kromě hráčských 
povinností se hned zapojil i do fungování klubu. „Naším cílem není uspět pouze v jedné sezóně, 
chceme být dlouhodobě konkurenceschopní a postupně se prokousávat na vyšší pozice v 
extraligovém pelotonu,“ říká zkušený český reprezentant. Mezi další zajímavé akvizice se řadí 
příchod nejproduktivnějšího hráče první ligy Radka Krajcigera z Havlíčkova Brodu nebo bývalého 
kapitána pražského Future Ondřeje Vaculíka. „S posílením kádru jsme velmi spokojeni. Náš 
skauting začíná fungovat dobře a asi poprvé v historii můžeme říct, že jsme získali všechny hráče, 
o které jsme měli eminentní zájem. Konkurence v týmu je opravdu velká a každý musí tvrdě 
pracovat, aby si místo v sestavě zasloužil,“ dodává Zozulák.  
 
Kromě nových hráčských tváří získal klub také svojí vlastní novou „tvář“. Jednou z mnoha novinek, 
kterou připravil pro své fanoušky, je nové klubové logo. „Myšlenky o změně loga nás provázely již 
několik let a letos se nám podařilo je zrealizovat. Na zbrusu novém se začalo pracovat ihned po 
skončení loňského ročníku. Kontaktovali jsme profesionálního designéra ze Spojených států, který 
se specializuje na tvorbu log a znaků sportovních klubů z různých odvětví,“ vysvětluje Vít Drašar.  
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Florbalisté z města perníku doposud používali ve svém znaku symbol České obce sokolské, které 
však zůstane oficiálním znakem i nadále. „Změnilo se pouze logo klubu. Inspirovali jsme se mimo 
jiné u pardubických hokejistů, kteří mají oficiální znak se zkříženými hokejkami a k tomu logo s 
hlavou koně," upřesňuje. Nový klubový symbol, znázorňující hlavu sokola, nebude pouze na 
nových extraligových dresech. Zobrazený bude také na dalších klubových předmětech, jako jsou 
šály nebo trička.  
 
Pardubičtí florbalisté budou své domácí zápasy hrát opět ve Sportovní hale Dašická. Zde se 
přivítají už tento pátek 6. 9. tradičního účastníka AutoCont extraligy celek FBC ČPP Software 
Ostrava. „V Ostravě se udála před sezonou řada personálních změn. Uvidíme, jak kvalitně se 
dokázali na sezonu překvapit. Na první body v sezoně ale nechceme čekat, takže věříme, že 
zůstanou doma,“ říká kapitán týmu Karel Brychta. Zkušeného matadora, který jako jediný 
v pardubickém dresu pamatuje všechny extraligové sezony, a všechny jeho spoluhráče, čeká 
během víkendu ještě nedělní duel na palubovce itelligence Bulldogs Brno. 
 
Vstupné na domácí zápasy klub v letošní sezoně stanovil na 20 Kč, pro fanoušky starší 16 let je 
pak zdarma. Zakoupit je možné také zvýhodněnou permanentní vstupenku v ceně 150 korun, 
která je platná i na nadstavbové zápasy. 
 
Dostat se s permanentkou bude možné i na výjimečné utkání, které klub po dlouhých letech 
sehraje v multifunkční ČEZ Areně. 28. září zde florbalisté přivítají od 16 hodin patnáctinásobného 
vítěze extraligy Tatran Střešovice. „Při našem posledním vzájemném zápase jsme Dašickou 
zaplnili doslova až po střechu. Rozhodli jsme se proto zápas s tímto špičkovým týmem přesunout 
do ČEZ Areny. Věřím, že nám zde fanoušci vytvoří skvělou atmosféru,“ dodává předseda klubu Vít 
Drašar. 
 
Klub se také v pátek 27. září představí v rámci prezentace sportovních organizací na Městských 
slavnostech na Pernštýnském náměstí, kde se uskuteční dodatečný nábor do mládežnických 
týmů Sokola. 
 
 

(klub) 
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Změny v týmu Sokola Pardubice: 
 
Příchody: 
Zdeněk Tvrdý (Havlíčkův Brod) 
Jan Jirák (Náchod) 
Štěpán Raiter (Hradec Králové) 
Václav Oubrecht (Dobruška) 
Adam Filip (z B týmu Sokola) 
Martin Zozulák (ukončení hostování v Chodově) 
Ondřej Vaculík (Future Praha) 
Radek Krajciger (Havlíčkův Brod) 
Petr Jelínek (z B týmu Sokola) 
 
Odchody: 
Tomáš Matys 
Roman Vítek (Svitavy) 
Jan Kareš (Kutná Hora) 
Miroslav Daněk (Jihlava) 
 
 
Rozpis zápasů Sokol Pardubice v AutoCont extralize: 
 
6.9. 19:00  Sokol Pardubice vs. FBC ČPP Software Ostrava 
8.9. 17:00  itelligence Bulldogs Brno vs. Sokol Pardubice  
22.9. 17:00  TJ JM Pedro Perez Chodov vs. Sokol Pardubice  
28.9.* 16:00  Sokol Pardubice vs. Tatran Omlux Střešovice 
6.10. 18:00  FBC Liberec vs. Sokol Pardubice  
12.10.   Panthers Otrokovice vs. Sokol Pardubice  
19.10. 18:00  Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 
26.10.  FbŠ Bohemians vs. Sokol Pardubice  
28.10. 17:00 Sokol Pardubice vs. AC Sparta Praha Florbal 
10.11. 17:00 1. SC WOOW Vítkovice vs. Sokol Pardubice  
15.11. 19:00 Sokol Pardubice vs. BILLY BOY Mladá Boleslav 
17.11. 19:00 FBC Kladno vs. Sokol Pardubice  
23.11. 18:00 Sokol Pardubice vs. Panthers Otrokovice 
1.11.  AC Sparta Praha Florbal vs. Sokol Pardubice  
18.12. 20:00 BILLY BOY Mladá Boleslav vs. Sokol Pardubice  
22.12. 17:00 Sokol Pardubice vs. FbŠ Bohemians 
12.1. 17:00 Sokol Pardubice vs. 1. SC WOOW Vítkovice 
25.1. 18:00 Sokol Pardubice vs. itelligence Bulldogs Brno 
8.2. 18:00 Sokol Pardubice vs. TJ JM Pedro Perez Chodov 
16.2.  Tatran Omlux Střešovice vs. Sokol Pardubice  
23.2. 18:00 Sokol Pardubice vs. FBC Liberec 
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Soupiska A týmu mužů: 
 
Jméno a příjmení  Číslo dresu Datum narození  Post 
Štěpán Raiter   3   17.3.1989   obránce 
Václav Oubrecht  4   23.3.1994   obránce 
Ondřej Vaculík  5   4.4.1985    obránce 
Adam Šťastný   7   28.1.1987   obránce 
Michal Janeček  11   23.1.1990   útočník 
Karel Brychta   14   30.10.1980   obránce 
Martin Zozulák  15   17.8.1987   útočník 
Ivo Teichman   21   12.3.1991   útočník 
Jaromír Lisa   22   9.11.1988   útočník 
Filip Bahník   23   29.12.1986   útočník 
Tomáš Dlesk   24   14.3.1994   útočník 
Jakub Levínský  30   14.5.1993   brankář 
Zdeněk Tvrdý   31   25.6.1992   brankář 
Adam Filip   46   23.9.1988   obránce 
Petr Jelínek   73   16.10.1990   útočník 
Jakub Burian   67   25.12.1992   útočník 
Martin Junek   71   25.3.1992   útočník 
Jan Pipek    74   11.11.1983   brankář 
Radek Krajcigr  77   20.11.1993   útočník 
Dominik Chmelař  81   9.12.1994   útočník 
Marek Ďopan   84   13.12.1993   obránce 
Jan Jirák    88   17.3.1988   obránce 
Filip Krigovský  95   30.11.1995   útočník 
Radek Formánek  98   23.9.1994   útočník 
 
Realizační tým 
Miroslav Janovský  trenér 
Petr Mlateček  kondiční trenér 
Kateřina Levínská  fyzioterapeut 
Matěj Drajer   vedoucí družstva 
 
Kontakty 
Vít Drašar    předseda klubu  724 166 033  sokol.pardubice@centrum.cz 
Miroslav Janovský  trenér    724 137 282  mjanovsk@gmail.com 
Karel Brychta   kapitán    724 743 249  kbrychta@gexpert.cz 
Martin Zozulák  hráč     728 840 897  martin.zozulak@gmail.com 
Jakub Burian   hráč/tisková spojka 602 322 968  burian.jacob@gmail.com 
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Kdo jsme? 
 
Největší florbalový klub ve východních Čechách, založený v roce 1996, a třetí největší florbalové 
centrum v České republice.  
 
A tým mužů je účastníkem nejvyšší české soutěže AutoCont extraligy. Mládežnické týmy hrají 
pravidelně nejvyšší soutěže ve svých kategoriích. 
 
Máme více než 600 registrovaných aktivních hráčů v sedmnácti týmech (muži A, B, C, D, E, F, 
junioři, dorostenci, starší žáci A a B, mladší žáci A a B, elévové A a B, přípravka, ženy, juniorky). 
Disponujeme jedním z nejkvalitnějších sportovních zázemí v rámci ostatních florbalových klubů 
v České republice. Zmodernizovaný Sportovní areál Na Olšinkách nabízí podmínky pro tu 
nejnáročnější sportovní přípravu (florbalová hala, víceúčelové hřiště s umělou trávou, atletický 
ovál, volejbalové a beachvolejbalové kurty, venkovní posilovna, krytý běžecký atletický tunel s 
atletickou halou, regenerace se saunou a vířivkou, posilovna, další množství menších tělocvičen a 
sálů). 
 
Extraligové zápasy hraje A tým mužů v moderní Sportovní hale Dašická, vybraná utkání v 
multifunkční ČEZ Areně. 
 
 
Co je florbal? 
 
Nejdynamičtěji se rozvíjející sport v České republice. S více než 75 tisíci aktivními registrovanými 
hráči a 500 kluby je druhým největším sportem a zároveň nejpopulárnějším sportem mezi školní 
mládeží. 
 
Česká reprezentace patří mezi čtyři největší florbalové velmoci. Česká televize přenáší 
každoročně desítky zápasů z extraligy mužů, playoff a reprezentačních utkání. 
 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


