
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol Pardubice 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 
 

Pardubice 19 / 12 / 2013 
 
 
TZ Sokol čeká bitva o důležité body i předvánoční 
florbalová nadílka 
 
 
 
Poslední zápas letošního roku mají před sebou extraligoví florbalisté Sokola Pardubice. 
V patnáctém kole AutoCont extraligy přivítají FbŠ Bohemians. Na fanoušky čeká řada 
předvánočních překvapení. 
 
Pardubičtí florbalisté po středeční nevydařené předehrávce s Mladou Boleslaví poprvé v letošní 
sezoně vypadli z elitní osmičky zaručující účast v play off. Vrátit se mezi „vyvolené“ chtějí 
Sokolové v neděli, kdy od 17 hodin přivítají v domácí Sportovní hale Dašická páté FbŠ Bohemians.  
 
„První zápas po reprezentační přestávce s Boleslaví se nám vůbec nevydařil. Na hráčích ale bylo 
ihned po skončení utkání vidět, že už podobné selhání nechtějí znovu předvést. Osobně jsme 
přesvědčený, že proti Bohemce předvedeme mnohem lepší výkon, který nás dovede ke třem 
bodům,“ říká pardubický trenér Miroslav Janovský. 
 
Bohemians jsou velkým překvapením letošního ročníku 
soutěže. Tým, který táhne reprezentační brankář David 
Rytch je zatím v tabulce na pátém místě, kdy nabíral o 
pět bodů víc Pardubice. V prvním vzájemném zápase byli 
přesto lepší pardubičtí hráči, kteří na půdě soupeře 
vyhráli 8:5. „Zápas v Praze nám ukázal, jak na soupeře 
uspět. Věřím, že se nám podaří náš výkon zopakovat. 
Našim fanouškům navíc chceme nadělit první vánoční 
dárek v podobě tří extraligových bodů,“ dodává Janovský 
 
Florbalový klub ostatně pro své členy a fanoušky představil opravdu mimořádné předvánoční 
představení. „Rozhodli jsme se pro všechny, kteří do haly dorazí, připravit několik florbalově 
laděných dárků,“ říká předseda klubu Vít Drašar. 
 

Všichni fanoušci, kteří na zápas dorazí v červeném, 
se navíc mohou těšit na netradiční dárek. Stačí totiž 
přijít v novém klubovém dresu nebo jakémkoliv 
červeném tričku a u vchodu dostanou speciálně 
vyrobené klubové tleskadlo. „Jedná se o typově 
stejná tleskadla, která fanoušci používali při 
florbalovém Superfinále nebo při právě skončeném 
mistrovství světa. Na těch našich najdete ovšem logo  



TISKOVÁ ZPRÁVA 
Florbalový klub Sokol Pardubice 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I. / Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice / IČ: 00527785  
DIČ: CZ00527785 / Email: sokol.pardubice@centrum.cz / Web: www.florbalpardubice.eu  

Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800  

 
 

 
 
našeho klubu. Jsem osobně zvědavý, jakou pekelnou 
atmosféru tím v hale fanoušci vytvoří,“ říká kapitán 
týmu Karel Brychta. 
 
Mládežnické týmy čeká v neděli týmové focení, 
tentokrát v nových klubových dresech, všichni členové 
klubu si navíc z večera mohou odnést individuální 
profilovou fotografii od profesionální fotografky Lucie 
Vysloužilové. Hned po skončení extraligového zápasu se také uskuteční společné fotografování 
všech hráčů a trenérů pardubického klubu. „V loňském roce se na společné fotografie objevilo 

187 hráčů. Věřím, že tento rekord překonáme. Navíc 
všechny mládežnické týmy mají teď nové dresy a 
těším se, jak se budou vyjímat na společné 
fotografii,“ říká Drašar. 
 
A odnést domů si můžete i několik vánočních dárků. 
Připravená bude mimořádná tombola, kdy všech pět 
vylosovaných obdrží klubový ručník a výherce 
tradiční střelecké soutěže si bude moc při troše 
šikovnosti vystřelit i klubovou šálu.  

 
Zakoupit bude také možné elegantní klubový kalendář, 
vydaný u příležitosti 150 let Sokola v Pardubicích, ve 
kterém najdete také kapitána pardubických florbalistů 
Martina Zozuláka.  
 
Prostředí Sportovní haly Dašická si v neděli vyzkouší 
také dva mládežnické týmy pardubického Sokola. Od 
15 hodin prověří starší žáky jeden z nejlepších 
republikových mládežnických týmů FBŠ Bohemians 
Praha. V průběhu první přestávky extraligového duelu 
se pak v ukázkovém zápase představí nejmladší pardubický tým, tedy hráči přípravky. Přijďte 
podpořit také je! 
 
To ovšem není vše. Od 20 hodin se totiž v nedalekém Hany Music Clubu uskuteční Vánoční 
klubová after party. Vstupné je pro všechny zdarma.  
 
 
Netradiční videopozvánku na nedělní předvánoční florbalovou nadílku můžete zhlédnout zde: 
Vánoční nadílka 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Adj09bU0P4A&feature=youtu.be

