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Pardubice 25 / 09 / 2014 
 

TZ Útok na absolutní divácký rekord! Do ČEZ Areny po roce znovu přijíždí Tatran 
 
 
 
 
 
 
Bez jediného dne uběhl přesně rok od posledního florbalového utkání v pardubické ČEZ Areně! 
Celá akce tenkrát snesla veliký úspěch, a proto se ji klub rozhodl zopakovat – na stejném místě, 
ve stejný čas, se stejným soupeřem! Do pardubické ČEZ Areny znovu míří velikán Tatran 
Střešovice! 
 
Přípravy na toto pro pardubický florbal velmi významné utkání probíhají už takřka několik měsíců. 
Klub chce totiž překonat to, co se mu podařilo vloni. Na florbalový den do ČEZ Areny přišlo v roce 
2013 1 148 diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru a klubový rekord v návštěvnosti. 
 
Stejně jako vloni je i letos pro dorazivší fanoušky v pardubické ČEZ Areně připraven bohatý 
doprovodný program po celou dobu této megaakce. Od dopoledních hodin bude probíhat turnaj 
elévů a mladších žáků. Jeho konec je naplánován zhruba na čtvrtou hodinu odpolední, načež 
začnou gradovat přípravy na samotný extraligový mač! Po jeho skončení proběhne autogramiáda 
kompletního týmu Sokol PPAS Pardubice. 
 
Pro extraligový duel má klub jasný cíl – bude usilovat o historicky první výhru nad Tatranem! 
„Extraligu hraji deset let a s Pardubicemi jsem Tatran ještě nikdy neporazil. Výhru nad tímto 
soupeřem jsem už sice oslavoval, ale to bylo před dvěma lety v dresu Chodova, kdy jsme Tatran 
vyřadili v památné semifinálové sérii,“ vrací se zpět v čase Martin Zozulák. 
 
Byl to právě on, kdo byl ústřední postavou posledního souboje Pardubic s Tatranem v ČEZ Areně. 
Domácí sice prohráli těsně 7:8, ale pardubická ikona s číslem 15 vstřelila čtyři branky a chybělo 
málo k minimálně vyrovnávací trefě. „Byl to skvělý zápas s ještě lepší diváckou kulisou. Navíc se 
mi v něm podařilo prakticky všechno, na co jsem sáhnul. Dal jsem sice čtyři góly, ale na výhru to 
nestačilo, což mě mrzí,“ přemítá. 
 
Nevěší ale hlavu a tvrdí: „Pevně věřím, že konečně nastal čas, abychom Tatran poprvé v historii 
porazili! Na celou show v pardubické ČEZ Areně se moc těším a doufám, že opět dorazí rekordní 
návštěva!“ Rekordní návštěva je pro Sokol PPAS Pardubice dalším cílem pro toto utkání. 
 
Klubový rekord je hezká věc, ale florbalové Pardubice touží po tom absolutním! Jeho aktuální 
hodnotu (1 574 diváků) nepomohl v roce 2012 vytvořit nikdo jiný, než právě Tatran Střešovice, 
který sehrál utkání na palubovce brněnských Buldoků. 
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„Tatran je legenda mezi českými kluby a každý zápas proti nim jim je speciální, což dokazuje i 
zájem fanoušků, který je vždy extrémní. Vím, že pardubický klub udělal všechno pro to, aby 
nalákal diváky do ochozů, a doufám, že absolutní rekord v návštěvnosti překonáme,“ přeje si 
Zozulák. 

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


