
  

 

Florbalový klub SOKOL 
PARDUBICE 

čtvrtek, 14. září 2017 
 
 

TZ Florbalový svátek v areně je tu! Sokol útočí na důležité body i divácký 

rekord 

Po dvou úvodních výhrách čeká pardubické florbalisty každoroční sláva. Superligový florbal se totiž 

ve městě perníku stěhuje z haly na Dašické do desetitisícové Tipsport areny. V multifunkčním 

stánku se bude Sokol o víkendu pokoušet zlomit soupeře ze Znojma a České Lípy a také pokořit 

divácký rekord na zápase základní části.  

Lepší pozvánku si fanoušci na zápasy v Tipsport areně snad ani nemohli přát. Svěřenci trenéra 

Milana Koubka v prvních dvou kolech nezaváhali a proti střešovickému Tatranu a Ústí nad Labem si 

připsali po třech bodech. „Vstup se nám letos vydařil na jedničku. Asi málokdo by tipoval, že po 

prvních dvou kolech budeme takhle vysoko. Samozřejmě ale dobře víme, že je to teprve začátek a 

nesmíme usnout na vavřínech. O víkendu nás nečekají vůbec lehké zápas,“ je si vědom útočník Tomáš 

Dlesk.  

Kromě povedených výsledků ale vedení pardubického klubu spustilo o prázdninách kampaň, která 

směřuje právě k nadcházejícímu víkendu. V Tipsport areně se uskuteční dvoudenní mládežnický 

Junior Sokol Cup s více než 70 týmy z celé republiky, vrcholem pak bude sobotní zápas A týmu, 

který ve 14 hodin vyzve Znojmo. Jeden z návštěvníků tohoto klání si odnese zbrusu nový iPad, režie 

a produkce celého utkání se chopí Martin Zahálka s Alešem Matouškem (Superfinále, utkání české 

hokejové reprezentace, mistrovství světa v hokejbalu, atd.) a na utkání zvala fanoušky v průběhu 

posledních týdnů celá řada známých osobností prostřednictvím originálních video pozvánek. 

„Kampaň, která se rozjela kolem sobotního utkání v areně, byla skvělá. Já osobně jsem měl možnost 

zúčastnit se natáčení s útočníkem Dynama Pardubice Tomášem Rolinkem, což byl pro mě velký zážitek, 

protože jsem ho jako kluk bedlivě sledoval a doteď si pamatuji, jak dovedl český tým ke zlatu v roce 

2010,“ říká Tomáš Dlesk.    

Kromě velkého diváckého zážitku to bude v Tipsport areně ale především velký boj o další důležité 

body do tabulky. V sobotním utkání, ve kterém Sokol vyhlásil útok na divácký rekord základní části, 

se domácí střetnou od 14 hodin s nováčkem ze Znojma. Družina kolem české florbalové legendy 

Milana Fridricha se bude chtít na východě Čech vytáhnout a navázat na poněkud nečekanou výhru 

na půdě zkušeného Liberce. O den později se na stejném místě střetne Sokol s dalším nováčkem, 

tentokrát s tím z České Lípy. „Zápasy v aréně jsou pro nás vždy velkou událostí. Mám rád atmosféru, 

kterou nám diváci dokážou v ochozech vždy vytvořit. Znojmo i Česká Lípa v prvních kolech ukázaly, že 

se s nimi bude muset počítat. Byl bych proto strašně rád, kdyby si o víkendu našlo do areny cestu co 

nejvíce lidí a pomohli nám k zisku dalších důležitých šesti bodů,“ dodává Tomáš Dlesk. 

  



 

 

7. kolo Tipsport Superligy (předehrávka): Sokol Pardubice – TJ Znojmo LAUFEN CZ (16.9., 

14:00, Tipsport arena) 

3. kolo Tipsport Superligy: Sokol Pardubice – FBC PULLO TRADE Česká Lípa (17.9., 17:00, 

Tipsport arena) 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


