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V Pardubicích dne 30. října 2012 

 
TZ: Florbalový den Sokola Pardubice okoření bitva o první místo v první lize 
 
Největší florbalový klub ve východních Čechách Sokol Pardubice pořádá v sobotu 3. listopadu 2012 
Florbalový den na Dašické.  
 
Od 11 hodin jsou ve Sportovní hale Dašická připravené turnaje mládežnických týmů Sokola Pardubice 
a soutěže o ceny. Vrcholem dne bude od 15 hodin utkání aktuálně dvou nejlepších týmů 1. ligy mužů, 
ve kterém se utkají Sokol Pardubice a Bivoj Litvínov. 
 „Už krátce před obědem čeká přípravný turnaj naše družstva mladších žáků, která budou posílená o 
řadu elévů. V průběhu klubového turnaje navíc svůj zápas odehrají mladí florbalisté a florbalistky 
z družstva přípravek. Pro většinu z nich to bude vůbec první florbalový zápas v životě. Věřím, že je 
přijdou podpořit “ vysvětluje předseda klubu Vít Drašar. 
Přípravku navíc čeká exhibiční utkání, které sehrají v rámci první přestávky zápasu první ligy mužů 
mezi Pardubicemi a Litvínovem. Zatímco přípravky budou hrát ještě na malé florbalové branky, 
družstva mladších žáků sehrají své zápasy na branky snížené pomocí zmenšovadel. S touto novinkou 
se mohou od této sezony setkat elévové a mladší žáci ve všech soutěžích v našem regionu a od příští 
sezony už budou povinné pro všechny týmy v celé České republice. 
Vrcholem dne bude utkání 8. kola první ligy mužů, ve kterém se utkají aktuálně dva nejlepší týmy 
soutěže. Vedoucí tým Sokol Pardubice vyzve od 15 hodin k souboji o první místo druhý SK Bivoj 
Litvínov. „Vzhledem k tomu, že jsou oba týmy střelecky při chuti, mohou se diváci těšit na pohledný a 
rychlý florbal. Věřím, že potvrdíme cenné vítězství z předcházejícího kola, a že na prvním místě 
zůstaneme i po skončení víkendu,“ říká kapitán týmu Karel Brychta. 
Diváky čeká v průběhu přestávek doprovodný program. Kromě vloženého zápasu přípravek to během 
druhé přestávky bude střelba o láhev šampaňského pro dospělé a střelba o pytel bonbónu pro děti. 
 
Program: 
11.00 sraz mladších žáků 
11.15-12.00 mlži žlutí vs mlži modří 
12.00-12.45 mlži oranžoví vs. mlži žlutí 
12.15 sraz přípravky 
12.45-13.15 přípravka žlutí vs přípravka oranžoví 
13.15-14.00 mlži modří vs. Mlži oranžoví  
14.00-15.00 rozcvičení mužů Sokolu Pardubice a Bivoje Litvínov 
15.00-17.00 utkání 1. ligy mužů Sokol Pardubice vs. Bivoj Litvínov 
cca 15.30 1. přestávka ukázkový zápas přípravky 
cca 16.15 2. přestávka soutěž o šampaňské a o pytel bonbónů 
 
 
Vstupné po celý den zdarma! 
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