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V Pardubicích dne 4. července 2012  
 
 
TZ 1 Florbalové reprezentace mužů míří poprvé v historii do Pardubic   
 

Pardubice budou na začátku září hostit největší a nejprestižnější florbalový turnaj v historii 
východních Čech. V rámci turnaje „PARDUBICE CUP“ se od 7. do 9. září utkají v ČEZ Areně 
reprezentační týmy mužů České republiky, Švýcarska, Norska a Slovenska. 
 

„Jsem rád, že Pardubice poskytnou důstojné útočiště tak významné akci. Vždyť česká 
reprezentace mužů se v domácím prostředí představuje maximálně jednou za rok a tohle navíc bude 
poslední vystoupení před našimi diváky před prosincovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Náš tým 
bude na šampionátu obhajovat bronzové medaile a věřím, že pardubický turnaj bude skvělou 
prověrkou,“ říká prezident České florbalové unie Filip Šuman. 
 

Hlavním posláním turnaje je konfrontace české reprezentace s týmy ze světové špičky. 
Neméně důležitým cílem je poprvé v historii prezentovat reprezentační týmy v pardubickém regionu, 
respektive přímo v Pardubicích. Pořadateli akce jsou Česká florbalová unie a florbalový klub Sokol 
Pardubice, který je v současné době třetím největším klubem v České republice. 
 

„Jsme proto přesvědčeni, že turnaj takovéhoto významu a prestiže do Pardubic patří. Akce 
navíc nabízí možnost zábavy a špičkové sportovní podívané nejenom pro florbalové fanoušky, ale i pro 
občany města Pardubice i celého Pardubického kraje. Poprvé v historii navíc chceme takto prestižní 
reprezentační turnaj mužů propojit s turnajem základních škol a turnajem nejmladších kategorií – 
elévů a mladších žáků. Věříme, že i tento krok přispěje k další propagaci florbalu v tomto regionu,“ 
říká generální sekretář České florbalové unie Tomáš Frank. 
 

Prostor vyzkoušet si prostředí více než desetitisícové ČEZ Areny, a dostat se do blízkosti 
reprezentantů, budou mít totiž i žáci pardubických základních škol a nejmladší florbalisté, pro které 
jsou v pátek a sobotu připravené dva velké turnaje. „Našim cílem je ukázat dětem, jak vypadá 
prostředí špičkového vrcholového sportu, který je v současné době už druhým největším v České 
republice. Účastníci turnajů například obdrží volné vstupenky na daný hrací den a bude jim umožněno 
setkat se s českými hráči,“ vysvětluje zástupce Sokola Pardubice Miroslav Janovský. 
 

Turnaj je součástí oslav 20 let florbalu v České republice a zároveň i 150 let od založení České 
obce Sokolské. Právě v Pardubicích dojde k prolnutí oslav těchto dvou významných organizací. Florbal 
je totiž jedním z nejdůležitějších sportů v Sokole a Česká obec sokolská je zároveň hrdá, že mohla stát 
u počátků tohoto sportu v České republice. Významná výročí si obě organizace připomenou v ČEZ 
Areně prostřednictvím výstavy, dokumentující roky jejich existence. 
 

Denní vstupné na oba zápasy je 100 Kč, zvýhodněná permanentka na všechny tři dny přijde v 
předprodeji na 150 Kč, na místě pak na 190 Kč. Děti od pěti let zaplatí půlku. 
 
Rozpis turnaje: 
pátek 7. 9. 2012 
turnaj základních škol  08:00 ČEZ Arena Pardubice 
Švýcarsko vs. Slovensko 16:00 ČEZ Arena Pardubice 
Česko vs. Norsko  19:00 ČEZ Arena Pardubice 
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sobota 8. 9. 2012 
turnaj elévů a mladších žáků 08:00 ČEZ Arena Pardubice 
Slovensko vs. Norsko  16:00 ČEZ Arena Pardubice 
Česko vs. Švýcarsko  19:00 ČEZ Arena Pardubice 
 
neděle 9. 9. 2012 
Norsko vs. Švýcarsko  11:00 ČEZ Arena Pardubice 
Česko vs. Slovensko  14:00 ČEZ Arena Pardubice 
 
 

Více informaci o turnaji naleznete na stránkách www.pardubicecup.cz a na facebooku 
www.facebook.com/pardubicecup.  
 
 
 
Těším se na vzájemnou spolupráci 
 
 
 
 

Kateřina Levínská 
media@pardubicecup.cz 
+420 737 408 830 

 


