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Pardubice 29 / 09 / 2013 
 
TZ Divácký rekord padnul! Bitvu mezi Sokolem a Tatranem sledovalo 1148 diváků! 

 
 

 
Patnáct branek, úžasná atmosféra, drama až do samotného závěru. Florbalisté Sokola 
Pardubice v duelu s Tatranem Střešovice dlouho po bodech, přesto nakonec prohráli 7:8. 
Podpořit oba týmy dorazilo do ČEZ Areny 1148 diváků!  
 
Pardubičtí florbalisté toužili poprvé ve své historii porazit nejúspěšnější tým české florbalové 
historie. V duelu 4. kola AutoCont extraligy s Tatranem Střešovice dlouho vedli, 
patnáctinásobnému mistru dokázali odskočit dokonce na rozdíl třech branek a ještě v úvodu 57. 
minuty drželi nerozhodný výsledek. Jenže v čase 56:27 je třetí brankou v zápase sestřelil Milan 
Fridrich. Sokol Pardubice tak po třetinách 4:2, 2:3 a 1:3 podlehl Tatranu Omlux Střešovice 7:8.  
 
„Tatranu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem a porážka je krutá. Zápasu by slušela remíza 
a rozhodovat se mohlo v nájezdech, alespoň by to bylo divácky ještě atraktivnější. Rozhodující byl 
určitě poslední gól, kdy tam Milan Fridrich byl sám na brankovišti a vlastně jen dorážel do 
prázdné brány. Poslední gól jsme dostali z brejku, kdy jsme šli sami dopředu a ztratili jsme tam 
míček, tohle nemůžeme dělat v rozhodujících okamžicích. A podobně padl vlastně i ten 
předposlední," říká opora pardubického týmu Martin Zozulák. 
 
Aktuální lídr kanadského bodování soutěže opět táhl svůj tým a soupeřova brankáře překonal 
čtyřikrát. Ve čtyřech soutěžních zápasech tak má na svém kontě jedenáct bodů za deset branek a 
jednu asistenci. Bohužel na vítězství to nestačilo. Sokol byl svému soupeři více než zdatným 
soupeřem, kterého dokonce přestřílel poměrem 31:24. „Na Tatran jsme byli dobře připraveni. 
Věděli jsme, co bude hrát, dařilo se nám v rozehrávce, navíc jsme byli velice silní na míčku a 
chodili do rychlých protiútoků. Bohužel jsme se nevyvarovali několika chyb v rozehrávce, kdy 
jsme soupeři doslova darovali gól. Chybovali jsme i ve standardní situaci, dostali gól po sporném 
trestném střílení, branku po chybě dvě vteřiny před koncem třetiny, a v závěru jsme zahráli dvě 
situace velice špatně v útoku, kdy jsme místo jednoduché přihrávky situaci řešili nesmyslně, 
ztratili míček a soupeř z brejků zápas otočil. Jsem ale přesvědčený o tom, že nám tento zápas dal 
spoustu pozitivních věcí, které dokážeme zúročit v pro nás mnohem důležitějších zápasech,“ říká 
pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Sokol totiž v následujících pěti zápasech čekají souboje s Libercem, Otrokovicemi, Kladnem, 
Bohemians a Spartou, tedy týmy, se kterými bude pravděpodobně bojovat o play off. 
 
Přestože na palubovce pardubičtí hráči prohráli, velkým vítězstvím skončil zápas pro diváky a 
pořadatele. Vzhledem k velkému zájmu o tento duel ho totiž klub přesunul ze Sportovní haly 
Dašická do multifunkční ČEZ Areny. A pro fanoušky byla na florbal připravená nezvyklá podívaná. 
Na obří kostce-jumbotronu mohli diváci sledovat zápas snímaný z několika kamer a okamžitě si  
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mohli důležité okamžiky vychutnávat znovu při zpomalených opakovačkách. Nechyběli světelné 
efekty, stmívání po gólech, video prezentace, zkrátka nic, na co jsou diváci zvyklí třeba z ledního 
hokeje. Na ochozech arény pak diváci našli soutěže pro děti, radar na měření tvrdosti střelby, 
prodej fanouškovských předmětů, po zápase je zase čekala autogramiáda obou týmů.  
 
„Akci jsme připravovali několik týdnů ve spolupráci s Rozvojovým fondem, majitelem ČEZ Areny, 
a městem Pardubice. Od rána jsme v aréně pořádali velký mládežnický turnaj, kterého se 
zúčastnilo 32 týmů a více než 400 hráčů. Hlavní propagace byla ale samozřejmě zaměřená na 
zápas s Tatranem. Samotní hráči roznášeli pozvánky a volné vstupenky po pardubických školách a 
hlavních pardubických ulicích, pomohlo nám také, že zápas byl jedním z vrcholu sportovní 
přehlídky, která po tři dny probíhala na Pernštýnském náměstí, kde jsme například ještě v pátek 
sehráli s hráči A týmu exhibiční utkání na podporu tohoto zápasu. Naše práce se myslím vyplatila. 
Máme ohromně pozitivní ohlasy od diváků. Přiznám se, že jsem neočekával, že se někdy na 
florbal budou stát fronty u pokladen a u vstupu, že zaplníme celou západní tribunu v ČEZ Areně, 
a že diváci budou jenom těžko hledat, kam si sednout. Sám jsem měl místo až někde v rohu 
hlediště. Chtěl bych proto ještě jednou všem fanouškům poděkovat za to, že do arény dorazili. 
Věřím, že se do tohoto krásného prostředí ještě vrátíme, a že to bude třeba na některý ze zápasů 
play off,“ říká předseda pardubického klubu Vít Drašar. 
 
Snaha klubu se opravdu vyplatila. Turnikety totiž prošlo 1148 diváků! Více než dvojnásobně tak 
byl překonaný rekord z roku 2012, kdy na utkání také s Tatranem přišlo 557 diváků. „V zápise o 
utkání je sice napsáno, že v hledišti bylo necelých devět set diváků. Jenže podle oficiálních údajů 
od pokladen na zápas přišlo 1148 fanoušků. Vzhledem k tomu, že východní tribuna má kapacitu 
1707, a moc volných míst tam nebylo, bude číslo od pokladen určitě minimálně odpovídat. Vždyť 
už na dopolední turnaj dětí bylo prodáno 300 vstupenek,“ vysvětluje člen klubu Jan Felsenberg. 
 
Další extraligový zápas čeká pardubické florbalisty na soupeřově hřišti. V neděli 6. 10. se představí na 
hřišti Liberce. 
 
Statistiky 4. kola AutoCont extraligy mužů 
 
Sokol Pardubice vs. Tatran Omlux Střešovice 8:7 (1:3, 4:1, 3:1) 
 
Branky Sokol Pardubice: 
1. třetina 
4:58 Martin Zozulák (Jakub Burian)  
10:33 Adam Šťastný (Jakub Burian) 
13:43 Filip Bahník (Jan Jirák)  
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14:08 Martin Zozulák (Jakub Burian)  
 
2. třetina 
38:09 Radek Krajcigr (Ondřej Vaculík) 
39:30 Martin Zozulák (Adam Šťastný) 
 
3. třetina 
53:06 Martin Zozulák (Ivo Teichman) 
 
 
Tatran Omlux Střešovice: 
1. třetina 
7:53 Ondřej Riebauer 
18:03 Milan Fridrich 
2. třetina 
35:49 Michal Podhráský (Milan Fridrich) 
36:19 Tomáš Vávra (Marek Vávra) 
39:58 Ondřej Riebauer (Milan Fridrich) 
 
3. třetina 
48:45 Milan Fridrich (Jiří Kolísko) 
54:03 Marek Deutsch (Tomáš Vávra) 
56:27 Milan Fridrich (Michal Podhráský) 
 
Vyloučení: 1:2 (1:1) 
Střely: 31:24 
Počet diváků: 1148 
Rozhodčí: Miroslav Kulhánek a Petr Michálek 
 
Sestava Pardubice: Levínský – Šťastný, Raiter, Jirák, Brychta, Ďopan, Filip – Zozulák, Teichman, 
Burian – Lisa, Krajciger, Vaculík – Krigovský, Bahník, Formánek. 
 
Termíny dalších zápasů AutoCont extraligy mužů: 
6. 10. 17:00 FBC Liberec Sokol Pardubice SH Dukla Liberec (SH Dukla Liberec) 
 
 
Víkendové výsledky týmů Sokola Pardubice: 
 
AutoCont extraliga - 4. kolo 
Sokol Pardubice vs. Tatran Omlux Střešovice 7:8 
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2. liga juniorů - divize III 
Florbal Primátor Náchod vs. Sokol Pardubice 2:2 
Sokol Pardubice vs. Hippos Žďár n/S. 7:3 
 
1. liga juniorek - divize III 
FBC Dobruška vs. Sokol Proxisky Pardubice 19:0 
Sokol Proxisky Pardubice vs. FBŠ Nové Město nad Metují 0:14 
 
Pardubická liga mužů – A 
Sokol Pardubice vs . CASPV Holice 5:3 
FbC Skuteč vs. Sokol Pardubice C 2:2 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 
 

(klub) 
 


