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Pardubice 19 / 06 / 2014 
 

TZ Pokud máte v sobotu volno, určitě dorazte na Florbalový sportovní den! 
 
 

 

 
 
Nemáte na víkend žádný program? Pak určitě dorazte na Florbalový sportovní den pořádaný 
florbalovým klubem Sokol Pardubice. Budou zde pro vás připravené nejrůznější soutěže, 
občerstvení a spousta dalších věcí. Pro milovníky noční zábavy je potom připravena afterparty 
v klubu Hany Bany. 
 
V sobotu 21.6.2014 pro Vás klub pořádá ve Sportovním areálu na Olšinkách k uzavření letošní 
úspěšné sezóny Florbalový den. Tento sportovní den je určen pro všechny hráče klubu od 
nejmladších kategorií po nejstarší, pro jejich rodiče, kamarády, přátele, pro každého, kdo si bude 
chtít užít den plný sportu a zábavy. 
 
Sraz na Olšinkách je naplánovaný na 9:30 a vy byste určitě měli dorazit. O půl hodiny později, 
tedy v 10:00, proběhne rozlosování přihlášených účastníků do jednotlivých týmů a v 10:30 už nic 
nebude bránit začátku florbalového, respektive fotbalového turnaje, který bude hlavní náplní 
programu. 
 
Aktuálně je přihlášeno zhruba 100 lidí. Pokud jste ještě tak neučinili, tak vězte, že pod odkazem 
najdete formulář, díky kterému se můžete stát součástí některého z týmů. Vyplnit jej ale musíte 
nejpozději do pátku 20.6. do 20:00. 
 
Pokud ještě stále váháte se svou registrací, lákadlem pro vás může být, že kromě zmíněných dvou 
turnajů zde proběhnou také další soutěže, nějaké to překvapení, prodej sokolských triček a 
občerstvení – klobásy, hranolky, párek v rohlíku, pivo a kofola. 
 
V případě, že ani tento program vám nebude stačit, večer je pro vás v klubu Hany Bany nedaleko 
sportovního areálu připravená afterparty, kde můžete nechat poslední zbytky sil. Na samotný 
sportovní den si potom s sebou vezměte věci do haly na florbal, ven na fotbal a v neposlední 
řadě dobrou náladu, která by nás všechny měla celým dnem provázet. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 


