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Pardubice 25 / 09 / 2014 
 

TZ Vloni byl vytvořen klubový rekrod, letos chce Sokol ještě výš! Na utkání s Tatranem 
se chystá atakovat rekord absolutní 
 
 
 
 
 
 
Rok se s rokem sešel a je tu znovu zápas s velkým Z! Ve druhém kole letošního ročníku 
AutoCont extraligy bude Sokol doma hostit florbalového velikána Tatran Střešovice a klub se 
rozhodl, stejně jako vloni, zápas uskutečnit v pardubické ČEZ Areně! Cílem pro toto utkání není 
jen vítězství, ale také překonání absolutního rekordu v návštěvnosti!  
 
Každý z vás si jistě pamatuje na loňské utkání v ČEZ Areně, kde ve čtvrtém kole AutoCont extraligy 
přivítal Sokol PPAS Pardubice věhlasný Tatran Střešovice. Zápas byl ve znamení mnoha gólů a 
přišla jej zhlédnout fantastická návštěva. Celkový počet diváků, kteří na tomto utkání vytvořili 
klubový rekord v návštěvnosti, čítal 1 148. 
 
Pro letošní utkání v jednom z nejmodernějších stánků v Evropě jsou cíle ještě vyšší! Kromě 
klubového rekordu v návštěvnosti chce také Sokol atakovat ten absolutní! Jeho aktuální hodnota 
je 1 574 diváků, kteří dorazili na utkání Bulldogs Brno – Tatran Střešovice 22. prosince 2012. Brno 
v tomto utkání zvítězilo 5:3. 
 
„Všichni o aktuálním rekordu víme a chceme jej pokořit. Na prvním místě je samozřejmě úspěch 
na palubovce, ale i divácký rekord nás hodně zajímá. Rozhodně se budeme snažit jej minimálně 
atakovat,“ říká předseda klubu Vít Drašar. 
 
Na propagaci utkání v ČEZ Areně klub v současné době soustředí všechny své síly. „Je zcela 
zřejmé, že základem všeho je propagace. Pokud chceme, aby lidé přišli, musíme jim náš produkt 
podsouvat na každém kroku. Po internetu běhají nejrůznější odkazy, do oběhu jsme také vyslali 
několik tisíc volných vstupenek, které jsou k dostání na různých místech a spousta 
dalšího,“ nastiňuje Drašar. 
 
S propagací na veleutkání s Tatranem také úzce souvisí již několikrát zmiňovaná klubová kampaň 
s odchovanci. Na různých místech v Pardubicích, včetně městské hromadné dopravy, můžete 
potkávat plakáty s fotografiemi šestice hráčů Sokola PPAS Pardubice. 
Na plakát propagující utkání s Tatranem nebyl zvolen nikdo jiný než Martin Zozulák. Možná díky 
tomu, že právě on byl ústřední postavou posledního zápasu v ČEZ Areně. Sokol v něm sice prohrál 
7:8, ale Zozulákovi se podařilo prakticky všechno, na co sáhnul a v utkání vstřelil čtyři branky. 
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V současné době florbalový klub drží rekord v návštěvnosti na florbalovém zápase ve dvou 
pardubických halách – kromě ČEZ Areny má ještě na svědomí po strop natřískanou halu na 
Dašické, kam zavítalo 608 lidí na televizní utkání s Vítkovicemi. 
 
Každý v klubu touží tyto dva primáty rozšířit o ten třetí – celorepublikový! Zda se všechno podaří, 
to se dozvíte v sobotu 27. září 2014 v pardubické ČEZ Areně! 
 
TOP 5 návštěv v základní části AutoCont extraligy 

 

1. 22. září 2012 Bulldogs Brno – Tatran Střešovice 1 574 

2. 28. ledna 2007 Bulldogs Brno – Tatran Střešovice 1 300 

3. 10. ledna 2011 Bulldogs Brno – Tatran Střešovice 1 242 

4. 17. listopadu 2009 TJ JM Chodov – Tatran Střešovice 1 153 

5. 28. září 2013 Sokol Pardubice – Tatran Střešovice 1 148 

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


