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V Pardubicích dne 29. ledna 2012 

 
 
TZ: Na florbal přišla do Pardubic rekordní návštěva! 
 

Historicky nejvyšší návštěva v dějinách pardubického florbalu viděla zápas 
18. kolo Fortuna extraligy. Utkání mezi Sokolem Pardubice a Tatranem Střešovice 
navštívilo 557 diváků! 
 

Souboj nejúspěšnějšího klubu východních Čech Sokola Pardubice s 
čtrnáctinásobným mistrem republiky a v současnosti druhým nejlepším týmem 
Evropy Tatranem Střešovice a přilákal do Sportovní haly Dašická nejvyšší diváckou 
návštěvu v dějinách pardubického florbalu. „Sokol je v extralize šestým rokem a 
dosud bylo rekordem pět set diváků ze sezony 2007/2008, kteří přišli na utkání 
s Brnem v rámci Florbalového dne v ČEZ Areně,“ vzpomíná bývalý hráč Sokol Jan 
Felsenberg. 

 
Přestože se Sokolu v letošní sezoně nedaří a nejmladšímu týmu extraligy patří 

v současné době až dvanáctá příčka, přilákal souboj do haly Dašický 557 fanoušků. 
„Své sehrálo určitě to, že se jednalo o atraktivního soupeře. Určitě se nám ale také 
vyplatila velká propagační kampaň. Samotní hráči rozdali po pardubických školách a 
v centru města na třídě Míru více než tři tisíce volných vstupenek,“ vysvětluje 
předseda pardubického klubu Vít Drašar.  
 

A diváci se rozhodně nenudili. Potěšit je 
mohl nebojácně hrající tým Sokola, který 
statečně vzdoroval až do posledních minut 
zápasu týmu plných českých reprezentantů, 
krásné gólové akce na obou stranách, nebo 
šestnáct branek, z nichž deset skončilo v síti 
domácích. „Domácí dnes odehráli výborný 
zápas na hranice svých fyzických možností, 
podporováni výborným publikem, které 
můžeme pouze závidět,“ nešetřil slovy uznání trenér úřadujícího mistra Jan Zahalka. 
 
 A nadšení ze skvělé atmosféry neskrývali ani domácí hráči. „Byl to opravdu 
skvělý zážitek. Chtěli bychom jim touto cestou moc poděkovat. Zápas jsme si všichni 
náramně užili a věřím, že jsme diváky našim výkonem nezklamali a že většina z nich 
na florbal opět dorazí. Ostatně jejich podporu budeme na konci sezony v bojích o 
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záchranu nesmírně potřebovat.  Jsou pro nás velkým povzbuzením a věřím, že budou 
na extraligový florbal chodit i v příští sezoně,“ říká kapitán Pardubic Karel Brychta. 
 

Na utkání si našla cestu i řada 
florbalistů z regionu. Z Vysokého Mýta byl 
například vypravený speciální autobus 
s florbalovými fanoušky. Také oni tak 
pomohli poprvé od září, kdy byla Sportovní 
hala Dašická otevřená, zaplnit tuto halu do 
posledního místa. Za zmínku stojí i to, že toto 
utkání viděl druhý největší počet diváků ze 
všech dosud odehraných letošních 
extraligových duelů. Dosud nepřekonaným maximem zůstávají 653 diváci ze 7. kola, 
kteří přišli do pražské haly na Podvinném mlýnu na televizní zápas mezi FbŠ 
Bohemians a Billy Boy Mladá Boleslav.  

 
Další domácí zápas sehrají hráči Sokola v neděli 19. února, kdy v 17 hodin 

přivítají tradičního rivala FBC Liberec. 
 

Nejvyšší divácké návštěvy v historii klubu Sokol Pardubice: 

28. ledna 2012 Sokol Pardubice vs. Tatran 557 diváků 
2007/08 Sokol Pardubice vs. Brno 500 diváků (Florbalový den v ČEZ Areně) 
2007/08 Sokol Pardubice vs. Mladá Boleslav 450 diváků (televizní utkání v Chrudimi) 
2007/08 Sokol Pardubice vs. Třinec 373 diváků (páté utkání play-down v Chrudimi) 
2006/07 Sokol Pardubice vs. Bohemians 359 diváků (první zápas v ČEZ Areně) 
2006/07 Sokol Pardubice vs. Tatran 354 diváků (zápas o vánočních prázdninách v ČEZ 
Areně) 
17. listopadu 2011 Sokol Pardubice vs. Future 319 diváků (Florbalový den ve 
Sportovní hale Dašická) 
 

Nejvyšší divácké návštěvy ve Fortuna extralize v sezoně 2011/2012: 

30. 10. FBŠ Bohemians vs. Billy Boy Mladá Boleslav 653 diváků 
28. 1, Sokol Pardubice vs. Tatran Střešovice 557 diváků 
17. 9. Panthers Otrokovice vs. X3m team SSK Future 524 diváků 
27. 11. Bulldogs Brno vs. Tatran Střešovice 520 diváků 
23. 10. Torpedo Havířov vs. Tatran Střešovice 510 diváků 
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