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TZ Florbalisté oživí historii. Proti Vinohradům nastoupí v sokolských tílkách 
 
Po vánoční přestávce se pardubický Sokol vrací do superligových bojů. V dalším domácím utkání 
vyzve v pátek Královské Vinohrady. O body budou domácí bojovat v netradičním úboru, do 
zápasu totiž nastoupí v historických sokolských tilkách a šortkách. 
 
Východočeši mohou stále pomýšlet na postup do play off, cesta do něj je však čím dál složitější. 
„Samozřejmě vnímáme, že naše šance se zmenšují, nicméně nic není ztraceno. Čekají nás 
především zápasy s celky z horní poloviny tabulky, které ovšem umíme s trochou štěstí vyhrávat. 
Za celý tým můžu říct, že se v žádném případě ještě nechceme připravovat na play down. 
Budeme bojovat do poslední minuty," říká odhodlaně obránce Václav Oubrecht.  
 
Pardubičtí florbalisté nastoupí k superligovému utkání po třítýdenní pauze. „Trochu jsme si od 
florbalu odpočinuli, trénovali jsme především individuálně. Pro mě to bylo příjemné, protože jsem 
nemusel tolik cestovat. Od začátku nového roku jsme však najeli na standardní režím a přípravu 
na superligový zápas," popisuje vánoční program rodák z Dobrušky. 
 
S žádným jiným týmem se perníkáři neutkali v posledních dvou sezónách tolikrát jako s 
Královskými Vinohrady. Fanoušci mají v paměti především loňskou sérii play down, po které 
slavil pardubický Sokol záchranu v nejvyšší soutěži, zatímco jejich soupeř musel zachraňovat 
příslušnost k elitě až v baráži. První vzájemné střetnutí v tomto ročníku vyhrály taktéž Pardubice. 
Na výhře 7:4 se největší měrou podílel Martin Zozulák, který vstřelil čtyři branky. „Máme s nimi 
dobrou bilanci, ale nikdy nešlo o jednoznačný zápas. Myslím, že i tentokrát půjde o atraktivní 
zápas, který přiláká spoustu diváků," myslí si Oubrecht. Oba celky mají na kontě prozatím 
shodně 10 bodů, pro Pardubáky však hraje vzájemný zápas i skóre. 
 
V roce 2016 oslaví pardubický florbal 20 let své existence a v oslavách pokračuje hned od 
začátku kalendářního roku. Před letošní sezónou nafotil pardubický kádr fotografie v 
historickém sokolském oblečení, ve kterém nyní nastoupí právě k superligovému utkání proti 
SKV. Domácí hráče tak místo dresu uvidíte pobíhat po palubovce v klasických bílých tílkách a 
červených šortkách. „Myslím, že to bude zajímávé především pro diváky, protože v takovém 
oblečení na veřejnosti už moc lidí nepotkají. Jen se trochu bojím, aby nám tento trikot dokázal 
zakrýt vše tak, aby nedošlo k žádné fyzické ani psychické ujmě," směje se Oubrecht.  
 
Utkání domácích florbalistů proti Královským Vinohradům začíná na Dašické v pátek 8. ledna v 
18 hodin.  
 

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

 
 


