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TZ Pardubický florbal čeká rok oslav. V nové sezóně oslaví 20 let 
 
V roce 1996 se uskutečnila letní olympiáda v Atlantě a čeští hokejisté slavili ve Vídni premiérové 
zlato z mistrovství světa. Ten samý rok byl důležitý také pro pardubický sport. Své základy zde 
totiž položil florbalový oddíl.  
 
Celý ročník 2015/2016 bude patřit oslavám 20. výročí od založení florbalu ve východočeské 
metropoli. „Dvě desetiletí jsou dlouhá doba a my je chceme společně s fanoušky náležitě oslavit. 
Na celou sezónu máme naplánovaných hned několik akcí," poodkrývá plány předseda klubu Vít 
Drašar. 
 
Tehdy se florbal nacházel v nesrovnatelně odlišných podmínkách a za 20 let své existence urazil 
v Pardubicích pořádný kus cesty. Do dob úplných začátků se však současní hráči extraligového A 
týmu vrátili při předsezónním focení. „Opět jsme chtěli přijít s něčím originálním a napadlo nás, 
že bychom mohli v letošní kampani spojit minulost se současností. Na oficiálních fotografiích tak 
všichni hráči pózují v bílých tílkách a červených šortkách, tedy v tradičním sokolském úboru. Ve 
stejném duchu se nese také týmová fotografie," vysvětluje místopředseda klubu Martin Zozulák. 
„Fotili jsme také skupinové fotky, na kterých jsme chtěli vždy najít nějaký příběh. Vznikl tak 
například snímek našeho kapitána Karla Brychty s benjamínkem Danielem Škeříkem, který v 
době vzniku pardubického florbalu nebyl ani na světě. Tyto fotky pak budeme používat během 
celé sezóny na různé propagační materiály" říká Zozulák.  
 
Hned první domácí utkání Sokola bude velkou akcí. Se střešovickým Tatranem se pardubický 
klub utká 26. září v Tipsport Areně. Se stejným soupeřem odehrál Sokol domácí zápasy i v 
předcházejících dvou letech a vždy šlo o skvělou podívanou. Na první letošní domácí zápas zve 
velký banner před nově zrekonstruovanou budovou Sokola Na Olšinkách. „Na tomto plakátu je 
znázorněn právě kontrast mezi minulostí a současností florbalu u nás," zve k jeho zhlédnutí 
Zozulák.  
 
Zrenovovaný Sokol bude dále dějištěm závěrečného společenského večera, který bude 
završením celého roku oslav. „Datum jsme stanovili na sobotu 7. května, kdy již budou všechny 
soutěže ukončeny. Půjde o velmi významnou společenskou akci, na které se doufám sejdou 
všichni, co měli s pardubickým florbalem co dočinění," těší se Drašar. Bližší informace bude klub 
podávat v průběhu nadcházejícího ročníku. „Největším dárkem ke kulatinám by samozřejmě byl 
premiérový postup do play off a my uděláme vše pro to, abychom fanouškům tento sen splnili," 
uzavírá trenér Ondřej Vichr.  
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


