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Pardubice 26 / 09 / 2013 
 
TZ Mimořádný soupeř, mimořádná hala. Do Pardubic přijedou šampioni 
 
 

 
Florbalisté Sokola Pardubice se po roční přestávce vrátili zpět do florbalové AutoCont extraligy. 
Vstup do letošní sezony se jim vydařil na výbornou a po třech odehraných kolech jsou zatím s 
šesti body na pátém místě. V sobotu přivítají nejlepší tým české historie – patnáctinásobného 
vítěze extraligy Tatran Omlux Střešovice. Duel bude hostit ČEZ Arena. 
 
Světelné efekty, video prezentace na obří kostce, soutěže ve střelbě měřené radarem a další 
lahůdky připravil florbalový klub Sokol Pardubice pro své fanoušky. Vše by mělo vytvořit na české 
poměry nevídanou kulisu utkání 4. kola AutoCont extraligy, ve kterém v sobotu 28. září od 16 
hodin přivítají v ČEZ Areně nejúspěšnější tým české historie Tatran Omlux Střešovice. 
 
„V naší domácí hale na Dašické máme opravdu skvělé prostředí. 
Vzhledem k velkému zájmu diváků o předcházející vzájemné duely 
s tímto soupeřem jsem se ale rozhodli tento zápas přesunout do 
multifunkční ČEZ Areny. Chtěl všechny sportovní a florbalové 
fanoušky do arény pozvat, protože takto zprodukovaný zápas 
v České republice jen tak neuvidí,“ říká předseda klubu Vít Drašar. 
 
Pardubičtí florbalisté si ale zápas nechtějí pouze užít a mocně touží 
po úspěchu. Střešovický Tatran totiž ještě nikdy v historii neporazili. 
V šesti domácích zápasech zaznamenali šest porážek, z toho jednu 
v prodloužení. Všechny zápasy ovšem doprovázel nebývale velký 
zájem diváků. „Nejvíce jich dorazilo v naší poslední extraligové 
sezoně v roce 2012, kdy se na Dašické v hledišti mačkalo 560 diváků. 
Vytvořili báječnou atmosféru, kterou v pozápasových rozhovorech 
ocenili, a trošku i záviděli, i střešovičtí. Byla to skutečná reklama na florbal. Věřme, že nás v 
sobotu čeká v ČEZ Areně něco podobného a třeba i s nějakým bodem na našem kontě,“ říká 
klubový historik Jan Felsenberg. 
 
Utkání bude součástí Florbalového dne, který bude v ČEZ Areně probíhat od rána. Ve dvou 
turnajích se zde na třech hřištích utká 32 týmů elévů a mladších žáků. V ČEZ Areně diváky, kromě 
samotného zápasu, čeká i další florbalový program. Zúčastnit se budete moct několika soutěží 
(pomocí radaru bude například měřena rychlost střelby), bude připravená ukázka airbrushe 
brankářských masek a bezprostředně po skončení zápasu se uskuteční autogramiáda hráčů obou 
týmů.  
 
Běžné vstupné na celý den je 20 Kč. Pokud máte zájem volné vstupenky, můžete přijít v pátek na 
Pernštýnské náměstí, kde bude mít florbalový klub Sokol Pardubice celý den otevřený svůj  
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prezentační stánek. Připravené budou také informace o náborech a zakoupit budete moct také 
klubová trička a šály. Klub čeká v pátek také mimořádná prezentace v rámci sportovní přehlídky. 
Na Pernštýnském náměstí se představí svým příznivcům od 18.15 do 19.00. V první části se 
představí při ukázkovém tréninku starší žáci. Druhou část pak vyplní exhibiční utkání A týmu 
mužů.  
 
 
Víkendový program týmů Sokola Pardubice: 
 
AutoCont extraliga - 4. kolo 
28.9. 16:00 Sokol Pardubice vs. Tatran Omlux Střešovice  
(ČEZ Arena) 
 
2. liga juniorů - divize III 
29.9.10:00 Florbal Primátor Náchod vs. Sokol Pardubice 
29.9.14:30 Sokol Pardubice vs. Hippos Žďár n/S.  
(SH Na Bouchalkách Žďár n/S.) 
 
1. liga juniorek - divize III 
29.9.10:00 FBC Dobruška vs. Sokol Proxisky Pardubice 
29.9.11:30 FBŠ Nové Město nad Metují vs. IBK Hradec Králové 
29.9.13:00 TJ JM Pedro Perez Chodov  vs. FBC Dobruška 
29.9.14:30 IBK Hradec Králové vs. FBC Kolín 
29.9.16:00 Sokol Proxisky Pardubice vs. FBŠ Nové Město nad Metují 
29.9 17:30 FBC Kolín vs. TJ JM Pedro Perez Chodov  
(JABLOTRON Aréna Pardubice) 
 
Pardubická liga mužů – A 
28.9. 8:00 Sokol Pardubice vs . CASPV Holice 
28.9. 9:30 FBK Piráti Sokol Chrudim vs. FbC Skuteč 
28.9. 12:10 ASPV Holice vs. FBK Piráti Sokol Chrudim 
28.9. 13:40 FbC Skuteč vs. Sokol Pardubice C  
(JABLOTRON Aréna Pardubice) 
 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 
 


