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Pardubice 12 / 10 / 2013 
 
TZ Zásadní byla změna v našem myšlení, říká o vzestupu pardubického klubu prezident 
Vít Drašar 
 
 
Je jednou z ústředních postav historie a také současnosti florbalového klubu Sokol Pardubice. 
Jako hráč dirigoval hru týmu, stejně jako nyní řídí pardubický Sokol z pozice prezidenta klubu. 
O tom, jak náročné bylo letošní funkcionářské léto, kde Sokol momentálně tlačí bota, a také o 
cílech do budoucna, se rozpovídal Vít Drašar. 
 
Nový sponzor, hráčské posily, marketingové zajištění týmu. Bylo letošní léto tím nejrušnějším, 
co se týče změn v těchto oblastech? 
Zajištění všeho kolem extraligy je opravdu časově i lidsky náročné. Je několik oblastí, které 
potřebují různou péči. Nejprve bych rád zmínil letošního posílení A týmu. V našem regionu jsou 
kluby, se kterými se nám daří spolupracovat a patří jim za to velký dík. Co mě však velmi mrzí, je 
přístup některých regionálních klubů, jejichž zástupci nechápou současnou situaci ve florbalu a 
tzv. zamrzly někde v minulosti.  
  
Jak to myslíte? 
Nechápou, že je škoda, aby jejich talentovaní hráči neměli možnost hrát vyšší soutěže u nás v 
regionu, nebo se na ně koncepčně připravovali a vidí bohužel jen tu jednu jedinou sezónu, kterou 
mají zrovna před sebou. Nechtějí jim dát možnost zkusit jiné prostředí s tím, že se jim pak mohou 
vrátit daleko lepší, než když odcházeli. Navíc pokud hráč nezíská vztah ke svému regionu včas, 
uteče pak stejně do Prahy, Mladé Boleslavi, a už se nikdy nevrátí ani do svého mateřského klubu!  
  
Zde může sloužit jako příklad Martin Zozulák? 
Přesně tak! Jeho cesta by měla všem klubům v regionu ukázat, kde je cesta. My mu nikdy 
nebránili odejít na několik sezón za objektivně lepším angažmá, protože u nás ty podmínky 
zkrátka ještě nebyly. On nám to teď bude věřím ještě dlouho splácet. Nutno podotknout, že jsme 
za něj od Chodova nikdy nedostali takovou finanční částku, která by nám v něčem pomohla. Byly 
to drobné a nepokryly ani náklady na hráče, které jsme napříkad zkoušeli do Pardubic získat jako 
náhradu. 
  
Florbalové přestupy často nebývají úplně jednoduché. Jak probíhaly změny v kádru letos v 
Pardubicích? 
Letos poprvé jsme se museli s některými kluby pustit i do arbitráží, protože jiná cesta není a řády 
České florbalové unie ani jinou cestu (zatím) neznají. Zde je potřeba, aby Česká florbalová unie 
nastavila lepší podmínky pro odstupné - výchovné za hráče, jako je to v jiných sportech. Předešlo 
by se tím zbytečným komplikacím a nákladům. I my produkujeme poměrně hodně hráčů, kteří 
když nemají TOP kvalitu a neuplatní se v našem klubu, tak odchází pokračovat ve své florbalové 
kariéře někam jinam v rámci našeho regionu. 
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Dále proběhly v klubu značné organizační a marketingové změny. Je to tak? 
Ano. Florbal jak známo zažívá neustálý a dynamický rozvoj a tomu se také musí přizpůsobit Česká 
florbalová unie a kluby, které jsou její výstavní skříní, to znamená hlavně ty v AutoCont extralize 
mužů. Ve spolupráci s unií, která nám finančně přispívá na podporu marketingu, jsme už v minulé 
prvoligové sezóně začali se změnami, které jsou vidět všude kolem. Týká se to jak webových, tak 
zejména facebookových stránek, které si myslím patří k těm nejlepším mezi kluby. Další mediální 
prezentace, tiskové zprávy, fanouškovské předměty a další věci jsou už také samozřejmostí.  
Dalším zásadním prvkem v našem klubu je pořádání domácích utkání, kde pracuje (doslova maká) 
vždy přibližně patnáct pořadatelů, zejména z naší ženské složky. Zajišťují také i video online 
přenosy, fotografie pro média z utkání atd. Všem pořadatelům opět velké díky!  
  
O jejich kvalitní práci svědčí i poslední domácí utkání, které jste sehráli v ČEZ Areně. 
Úspěšný florbalový den v ČEZ Areně považuji za prozatimní letošní vrchol nejen marketigového 
snažení. Na utkání s Tatranem se přišlo podívat přes tisíc diváků a produkce celého dne byla 
myslím exkluzivní (až na výsledek). Druhým vrcholem by pak mohlo být play-off a minimálně dvě 
domácí utkání v něm. Chystáme se také na lednové domácí utkání, které bude přenášet živě 
Česká televize (pravděpodobně ve čtvrtek 12.1. s aktuálním mistrem z Vitkovic).  
  
Jak se v Pardubicích plní rozpočet na extraligovou sezónu? 
Zajištění všech těchto aktivit stojí vedle času i mnoho finančních prostředků. Rozpočet plníme za 
velké podpory města s přispěním zatím menších partnerů. Zde máme určitě ještě rezervy s 
prodáním našeho produktu větším sponzorům, kteří by nám pomohly posunout se ještě o level 
výše. Chce to neusnout na vavřínech a stále na našem rozvoji pracovat. 
  
Jak moc bylo pro klub obtížné uspořádat takovéto utkání a na kolik tato událost klub vyšla? 
Extraligové utkání v ČEZ Areně bylo spojené jednak s velkým dopoledním turnajem mládeže a 
také s oslavami 150 let Sokola v Pardubicích a prezentací pardubických sportů na Pernštýnském 
náměstí. Povedlo se nám tyto akce vhodně propojit a přilákat do arény na extraligu rekordní 
návštěvu. Samotné přípravy probíhaly několik týdnů, myšlenka na propojení akcí v tomto termínu 
a přesunu utkání do ČEZ Areny vznikla ihned v červnu po losu soutěže. Kolik akce stála financí 
není podstatné, věřím že se nám investovaný čas a peníze určitě vrátí v opět vylepšené pozici 
mezi sporty v Pardubicích. Ukázali jsme, že dokážeme připravit a zrealizovat i velké akce a diváci 
mají v Pardubicích o špičkový florbal zájem. 
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Pardubický florbal urazil od svého začátku pořádný kus cesty. V čem vnímáte největší rozdíly v 
zajištění klubu, hře A týmu a celkového chodu Sokola od premiérové extraligové sezóny 
2005/2006? 
Podmínky v sezónách 2005/2006 a 2012/2013 jsou naprosto neporovnatelné. A tým neměl kde 
hrát ani trénovat, jezdili jsme třikrát týdně do Chlumce nad Cidlinou s kapacitou hlediště zhruba 
šedesát diváků. Trénovali jsme i ve staré Sokolovně až do jedenácte hodiny v noci, jindy zkrátka 
pro florbal nebylo místo. Nyní máme super halu pro domácí utkání, neomezené tréninkové 
možnosti, regeneraci, kondiční přípravu atd. Na hřišti se tehdy prohánělo 15 někdy i vtipných 
postaviček (včetně mě), teď je to čtyřiadvacet dá se říci vrcholových sportovců. Textové on-line 
přenosy byly na svém začátku, teď je každý zápas přenášen kamerou živě, v televizi je přes dvacet 
přenosů za rok. Na zajištění provozu extraligy jsme se tenkrát zčásti skládali z vlastních zdrojů, 
nyní už by náklady na A tým nešly rozpočítat ani na 24 hráčů. Nyní máme sedmnáct týmů v 
regionálních i celostátních soutěžích a kompletní strukturu mládeže. Tehdy jsme se o tohle 
všechno pouze pokoušeli. 
  
Nedílnou součástí našeho klubu je také výchova mladých talentů. Jak jste spokojený s 
fungováním pardubické mládežnické složky?  
Zcela spokojený určitě nejsem a asi nikdy nebudu. Speciálně práce s trenéry a mládeží je během 
na hodně dlouhou trať. Bojujeme s tím už dlouho a každý rok znovu, ale mládež má u nás 
naprostou prioritu. Bez kvalitní práce s mládeží nemůže náš klub dlouhodobě konkurovat těm 
nejsilnějším a nejbohatším tuzemským klubům. Každým rokem se snažíme podmínky vylepšovat, 
ale v amatérských podmínkách je složité vychovat a udržet u florbalu kvalitní trenéry. Naší 
výhodou je ale kvalitní zázemí v areálu Sokola, které nemá téměř žádný klub v republice.  
  
A konkrétní cíl? 
Momentálně potřebujeme dostat do Pardubic natrvalo 1.ligu juniorů. Věřím, že se nám to podaří 
již letos. 
  
Pardubický Sokol prožívá nejúspěšnější start do sezóny v celé své extraligové historii. Co 
myslíte, že je tím hlavním důvodem?  
Těch důvodů je několik a je za tím především spousta práce a času všech lidí, kteří mají s A 
týmem něco společného. Samozřejmě nejvíc je navenek vidět práce a výkony hráčů na hřišti. 
Opravdu moc si ale vážíme i těch hráčů, co momentálně čekají na větší prostor ve hře, protože 
vytváří u nás nebývalou, ale tak potřebnou konkurenci. Nutno dodat, že celou přípravu 
odpracovali stějně dobře jako hráči, kteří momentálně hrají. Velkou zásluhu na tom má určitě 
také trenér Mirek Janovský, jeho asistenti Petr Mlateček, Luboš Kocourek a Kačka Levínská s 
novým vedoucím Matějem Drajerem. Všechny je potřeba osobně zmínit.  
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Co dále? Už jste zmínil areál Sokola, který patří mezi nejlepší v republice. 
Dále je to vše kolem, co musí klub zajistit, aby se A tým mohl prát o extraligové play-off, to prosté 
každodenní fungování, ve kterém nám areál Sokola velmi pomáhá. To znamená zajištění 
regenerace, tréninků a utkání doma i venku. Hned to květnové ráno po úspěšné baráži a oslavě 
postupu (takže asi po dvou hodinách) jsme s Mírou Janovským a už i s Martinem Zozulákem 
začali připravovat klub na extraligu. Klub postupně mění svoji image, logo, přibral do svých řad 
další odborníky (grafička, marketingový poradce, kondiční trenér, sekretář oddílu, mediální 
pracovník atd.).  
  
Mohla ve výborném vstupu do ročníku hrát roli také výměna sponzora florbalového vybavení? 
Myslím, že tato změna nám velmi pomohla k tak vydařenému vstupu do sezóny. Se společností 
eFlorbal.cz, která v České republice zastupuje nového florbalového výrobce LEXX, chceme 
dlouhodobě úzce spolupracovat. Poprvé byl A tým na několikadenním opravdovém soustředění 
mimo Pardubice, nebývale jsme posílili o hráče z jiných klubů. S tím souvisí další změna a to ve 
skautingu hráčů, hrajících především v našem regionu.  
  
Je to tedy tak, že kdyby A tým nepostoupil do extraligy, tak by bylo vše při starém? 
Ne, tak to rozhodně není. Všechny tyto kroky jsou úzce spojené s extraligou, ale nejsou dělané 
pouze pro tuto sozónu, a měly by dlouhodobě prospět celému klubu. Doufáme, že se všechny 
tyto změny projeví v premiérovém postupu do play-off, protože systém extraligy je takový, že je 
zásadně lepší prohrát 0:4 z osmého místa ve čtvrtfinále play-off, než hrát jakkoli těžké a dlouhé 
play-down, kde se začíná prakticky od nuly. To jsme si všichni již mnohokrát zkusili a všichni víme, 
že je to peklo. 
  
Před touto sezónou prohlašoval trenér A týmu Miroslav Janovský, že letošním jasným cílem je 
postup do play off. Jak jste tyto předsezónní cíle vnímal? Souhlasil jste s nimi? 
Protože je Mirek nejen trenérem A týmu, ale také člen úzkého vedení klubu, a nemluvil tedy 
pouze za sebe, bylo toto prohlášení zcela s mojí představou. To také přesně sedí k monologu 
našeho brankáře Honzy Pipka po prohraném semifinále na letošním Czech Openu v Praze, které 
se mně osobně hodně líbilo. Honza, přestože není z Pardubic, u nás prožil už mnoho sezón a patří 
k těm nejzkušenějším a nejstarším v týmu. V jeho krátkém hodnocení zaznělo, že už konečně 
musíme začít myslet tak, že nejsme a nechceme být za otloukánky extraligy, ale že budeme 
schopni konkurovat i těm nejlepším týmům. Tuto změnu v myšlení považuji za zásadní a snad 
byla vidět i tuto neděli v Liberci, se kterým jsme vždy v minulosti hráli vyrovnaná utkání. 
Tentokrát jsme už byli prostě lepší a jako favorit potvrdili svoji roli. 
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Do užšího kruhu lidí, kteří se starají o chod klubu, se dostal také Martin Zozulák. Jak velká 
pomoc to konkrétně pro vás je? 
Rozšíření úzkého vedení klubu o Martina Zozuláka považuji za zásadní krok k realizaci cílů, které 
jsme si stanovili. Martin svůj záměr vrátit se do Pardubic dlouhodobě avizoval a i proto na 
Chodov nikdy nepřestoupil (vždy byl pouze na hostování) a neodešel do Prahy ani za prací po 
ukončení studia na vysoké škole. Jeho návrat zpět byl tedy poměrně dlouho dopředu připravován. 
Přímo to souviselo i s tím, že jsme už v prosinci loňského roku vyjednali s Chodovem jeho start za 
Pardubice v možné baráži po Superfinále extraligy, což se nakonec ukázalo jako skvělý tah. Martin 
tak mohl už pár hodin po Superfinále nastoupit ke klíčovému utkání baráže se Spartou o 
extraligu.  
  
Museli jste Martina dlouho přemlouvat, aby tuto funkci přijal? 
S nabídkou aktivní pomoci s chodem klubu přišel Martin sám právě po úspěšné baráži. Myslím, 
že úplně přesně netušil, do čeho jde a to bylo dobře. (smích) Nicméně musím smeknout, jak 
mimo hráčských kvalit prokazuje i operativnost při úkolech plynoucích z jeho funkce ve 
výkonném výboru oddílu. Jsme stále všichni amatéři, máme svá zaměstnání, a je proto nutné 
rozložit úkoly na více osob a v tom nám Martin i další členové zásadně pomáhají. 
  
AutoCont extraliga má za sebou odehraných pět kol. Co vás v prozatimním průběhu ročníku 
nejvíce zklamalo a naopak příjemně překvapilo? 
Nejvíce mě zklamal fakt, že nemáme patnáct bodů. (smích) Samozřejmě devět bodů je výborných, 
navíc jsme je neodevzdali nikomu z našich pravděpodobně přímých konkurentů o vyřazovací boje. 
Jen je potřeba to ještě potvrdit v následujících utkáních. Z let minulých už víme, že nepovedený 
start do soutěže může mužstvo nenapravitelně zabrzdit, proto jsem nadšený z prvních kol a z 
předvedených výkonů. Z extraligy obecně mě nepříjemně překvapují často body odevzdávající 
mistři z Vítkovic a pravidelně velmi slabé návštěvy, což u nás zatím neplatí a doufám, že ani platit 
nebude. Naopak mile mě překvapili téměř stoprocentní Otrokovice, čemuž snad v sobotu 
uděláme přítrž. 
  
Sokol nyní okupuje pátou příčku extraligy. Jak moc je podle vás reálné, že se na této pozici 
bude nacházet také po konci základní části? 
Reálné to podle mého názoru určitě je, potvrzuje se totiž očekávaná vyrovnanost týmů od cca 
čtvrtého až do dvanáctého místa. Důležité bude pravidelně bodovat a mít štěstí na zranění a další 
okolnosti v průběhu celé sezóny. Ke konci základní části se totiž většinou rodí více či méně 
překvapivé výsledky a je třeba mít v této části ročníku nahráno. Je to dané i hracím systémem, 
kdy si soupeře pro čtvrtfinále vybírá postupně první trojice a je tak jedno, jestli skončíte pátý 
nebo osmý. To osmé místo je ale zásadní. 
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Jaké jsou vaše přání a cíle do budoucích let pardubického florbalu? 
Dlouhodobým přáním a zároveň cílem je, aby se nám společně dařilo pokračovat v nastoleném 
trendu postupného budování špičkového a stabilního klubu. Letošní cíl (a přání zároveň) je 
konečně se dočkat extraligového play-off. Už si to snad i zasloužíme. Vzhůru Sokol! 
 
 

(Jakub Burian) 


