
 

SO-KO-LI! 

 

V úterý 10. prosince se v Enteria aréně konal „School Match“ ve florbale extraligových týmů Sokoli 

Pardubice a FBC Liberec. Vzhledem k řadě prohraných utkání bylo vítězství v tomto zápase pro 

pardubický tým klíčové. Otázkou bylo, zda ho téměř 5000 diváků dovede takzvaně nakopnout.  A 

stalo se! Vítězství 5:3 potěšilo všechny přítomné! 

Děti se na zápas velmi těšily. Čtvrťáci za pomoci paní učitelky Jubánkové a paní Swajczevské připravili 

krásný transparent. Kdo mohl, navlékl dres Sokolů, a už jsme vyrazili připraveným autobusem 

k aréně.  Zde jsme se zařadili mezi školy podporující sportovního ducha a odebrali jsme se do předem 

určených sektorů ke sledování zápasu. Děti měly na sedadlech připravena fandítka a kartičky hráčů, 

které je moc potěšily. Ačkoliv byli mnozí na zápase florbalu poprvé, atmosféra je rychle vtáhla a 

rychlá hra plná emocí a obratů zaměstnala jejich pozornost na celé dvě hodiny. Přestávky vyplnily 

soutěže – v té o nejlepší transparent jsme sice nevyhráli, ale v našich očích byl stejně nejkrásnější. 

Pardubičtí hráči se pro děti stali rychle hrdiny dne. Všichni fandili jako o život. Stadionem se projelo i 

pár mexických vln a atmosféra byla nepopsatelná! Po zápase jsme hned neodešli a jako jedni z mála 

jsme se dočkali i osobní děkovačky hráčů. Myslím si, že školou se ještě dlouho ponesou diskuse nad 

hrou Sokolů. Hoši, děkujeme! 

A co na zápas říká hráč Sokolů #6 Vojtěch Kaluža? „V aréně byla neskutečná atmosféra. Ve florbale 

není běžná účast téměř pěti tisíc diváků. Po zápase jsme hovořili i s hráči Liberce, a ani oni toto nikdy 

nezažili. Ačkoliv prohráli, byli z atmosféry nadšení. Nám občas dělalo problém slyšet trenéra, ani na 

střídačce jsme se moc neslyšeli, ale stálo to za to. To se musí zažít! Pro nás to navíc byla velmi 

důležitá výhra a psychická vzpruha do dalších bojů. Děkujeme za podporu a rádi vás uvidíme na 

Dašické při dalších domácích utkáních!“ 

Zapsala Hana Novotná 







 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


