
  

 

Florbalový klub SOKOL 

PARDUBICE 

čtvrtek, 22 září 2016 

 
 

TZ Sokol výjíždí k dvoustému utkání do Jičína. Čeká ho nabitá Mladá Boleslav 

 

Těžká šichta na úvod. Po úvodním kole se střešovickým Tatranem nabídne Tipsport 

Superliga další konfrontaci pardubických florbalistů s jedním z největších favoritů na titul. 

Mladá Boleslav však nenastoupí v domácím prostředí, nýbrž v Jičíně, kam elitní soutěž 

vyváží.  

Východočeši podali v prvním kole sympatický výkon, který však na body nestačil. Před 

rekordní návštěvou (2 112 diváků) podlehl Tatranu 6:7. „Sobotní utkání jsme si maximálně 

užili, bylo pro nás úžásné, že jsme mohli hrát před takovou diváckou kulisou. Podle ohlasů od 

lidí kteří se byli podívat si myslím, že i pro ně to byl jedinečný zážitek, na který budou dlouho 

vzpomínat. My už ale musíme koukat zase dál,“ vrací se k úvodnímu kolu obránce Václav 

Oubrecht.  

Svěřenci trenérů Ondřeje Vichra a Milana Koubka se musí hned na úvod ročníku vypořádat 

s nelehkým losem. Po Tatranu totiž vyzvou Mladou Boleslav, tedy celek, který má v 

posledních letech jediný (a zatím nedosažený) cíl – titul. „Myslím, že dostat hned na začátek 

tak těžké soupeře není úplně na škodu. Alespoň si hned na úvod ověříme, co nám funguje a 

nefunguje. A s kým jiným to vyzkoušet než s českou špičkou. Zápas s Tatranem nám jasně 

ukázal, že máme ještě na čem pracovat, aby byla tato sezóna úspěšná,“ říká Oubrecht.  

Technologové z Mladé Boleslavi přes léto opět posilovali. Do města automobilů zamířil 

například brankář Lukáš Bauer, útočník Jakub Gruber a především nejlepší střelec loňské 

sezóny Radek Krajcigr, který ještě v sezóně 2014/2015 nastupoval za pardubický klub. Mladá 

Boleslav se však v sobotu bude muset obejít bez ryze domácího prostředí. „S Jičínem jsme 

dlouhodobě plánovali výjezdní utkání a tento termín je pro nás přínosný i z důvodu, že v 

Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi nyní probíhají úpravy zázemí a nemohli bychom v ní 

nastoupit," zdůvodňuje změnu místa konání generální manažer Technology Florbal Mladá 

Boleslav Tomáš Pacák. 

Vliv na výkon to ale podle pardubického beka Václava Oubrechta mít nebude. „Až takovou 

roli to podle mě hrát nebude, bude to zápas jako každý jiný. Věřím, že se přijde podívat 

spousta lidí, kteří se na Superligu normálně nedostanou. My chceme sehrát co nejkvalitnější 

zápas a věřím, že pokud se vyhneme podobným chybám, které jsme udělali proti Tatranu, 

můžeme si odvézt první letošní body,“ dodává. Pro Sokol půjde o speciální zápas ještě z 



 

 

jednoho důvodu. V Jičíně totiž nastoupí ke svému dvoustému utkání v základní části 

nejvyšší české soutěže. Zápas začíná v sobotu 24. září v 19:30. 

 

2. kolo Tipsport Superligy: Technology Florbal Mladá Boleslav – Sokol Pardubice (24.9., 

19:30, Sportovní hala Jičín) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


