
 
SOFTBALL: Nové složení výkonného 
výboru Pasos Pardubice 
 
Pardubice | 09. 12. 2017 
 
V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnila valná hromada, na které bylo zvoleno nové 
vedení softballového klubu Pasos Pardubice na další 2 roky. 
 
Složení výkonného výboru Pasos Pardubice pro nacházející období 2018 a 2019: 
 

● Předsedkyně klubu: Mgr. Hana Fabíková 
● Místopředseda klubu: Mgr. Jan Horálek 
● Jednatel klubu: Jiří Rejda, DiS. 
● Marketingový manažer: Libor Matějka 
● Sportovní manažer: Martin Turek 

 
 
“Chtěla bych poděkovat klubu za znovu projevenou důvěru. Další dvě sezóny nebudou 
jednoduché. Čeká nás první sezóna v Extralize, kde se budeme snažit obstát. Určitě 
budeme chtít také rozvíjet mládežnické týmy a hlavně přivést nové talenty do klubu,“ 
zhodnotila své znovuzvolení předsedkyně klubu Hana Fabíková.  
 
Ve složení výkonného výboru došlo ke změnám na 2 místech. Funkce facility manažera byla 
odebrána z výkonného výboru. Druhá změna je u sportovního manažera. Novým sportovním 
manažerem se stal Martin Turek. Jan Čech, který tuto funkci plnil v roce 2017, se od roku 
2018 bude zaměřovat na trénink mládeže v Břeclavi. 
 
“Honzovi Čechovi děkuji za uplynulou sezónu. Do našeho klubu přinesl tolik očekávané 
know-how. Pomohl týmu sportovně vyrůst a s jeho pomocí jsme uplynulou sezónu postoupili 
do nejvyšší softballové ligy v ČR – Extraligy.  Přeji, ať se Honzovi v novém břeclavském 
týmu daří,” zhodnotila předsedkyně Hana Fabíková roční účinkování Čecha v klubu Pasos 
Pardubice. 
 
“Jsem velmi ráda, že jsme pozici sportovního manažera v klubu obsadili takto rychle a že se 
jím stal právě Martin Turek, který patří dlouhodobě do reprezentačních výběrů ČR v 
softballu. Martin bude mít za úkol sportovně rozvést všechny týmy a především se soustředit 



na mužský A tým, který bude nově hrát od příští sezóny Extraligu, ” říká předsedkyně 
Fabíková o novém sportovním manažerovi.  
 
 
Kontakty: 
 
PR a marketing 
Libor Matějka 
libor.matejka@pasos.cz 
+420 606 273 677 
 
Fotografie: 
 
Všechny fotografie ze zápasů najdete volně přístupné ke stažení na Flickru: 
https://www.flickr.com/photos/140210368@N06/albums/72157689049969375  
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