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Léto plné změn – klubová struktura, ženská složka, florbalový partner 

Pětiměsíční letní příprava je u konce a 17. září se opět naplno rozjede kolotoč s názvem 

Tipsport Superliga a během léta se v pardubickém klubu opět udála řada změn. Tou první byla 

změna organizační struktury Sokola. „Dotáhli jsme do konce kompletní změny v klubu ve všech 

oblastech. Florbal se stále velmi rychle posouvá dopředu a většina TOP klubů se posouvá k 

profesionálnímu zajištění chodu klubu na což jsme chtěli reagovat i my. Klubové vedení od března 

rozšířil Petr Musil, který u nás působí jako manažer klubu. Má na starosti zejména klubový marketing, 

ale zároveň je členem užšího týmu, který se podílí na vedení celého klubu. S jeho příchodem do klubu 

si, vzhledem k jeho pracovním a obchodním zkušenostem, slibujeme velký přínos a posun do 

profesionálního režimu sportovního klubu,“ říká předseda klubu Vít Drašar. 

Nově vzniklou pozicí v klubové hierarchii je rovněž sportovní ředitel, kterou vykonává 

Martin Zozulák. „Protože jsme sportovní klub, tak jsou tím, co je vidět nejvíce, co zajímá naše 

partnery, rodiče a samozřejmě trenéry a hráče, především výsledky. Při analýze fungování klubu jsme 

došli k jednoznačnému závěru, že pozice sportovního ředitele, je pro správnou činnost klubu nutností. 

Zde byla vzhledem k Martinovým výsledkům jako hráče, ale i k jeho dlouhodobému přístupu a loajalitě 

ke klubu, volba jasná. Martin je naším historicky nejúspěšnějším hráčem, stále je klíčovou postavou v 

našem A týmu a je i velkým vzorem pro řadu mladých hráčů. To, že jsme se dokázali s Martinem 

domluvit na jeho výrazně větším zapojení v klubu, považuji za velký úspěch a jsem přesvědčen, že to je 

velký příslib pro budoucnost,“ dodává Drašar.  

Změny se dotkly také trenérského kormidla, ovšem nikoliv toho superligového, ale  toho 

mládežnického. Martina Czeczinkara ve funkci šéftrenéra mládeže totiž už na jaře vystřídal Ladislav 

Štancl. „Stojí za ním výborná práce s mládeží v Litomyšli a také u mužů Svitav, které vedl v minulé 

sezoně v první lize. Na první pohled je z něho cítit velká chuť pracovat v našem klubu, což je pro mě 

osobně to nejdůležitější,“ míní Vít Drašar. Štancl navíc kromě šéftrenérské role celé mládeže 

převezme post hlavního kouče u juniorského týmu. „Myslím si, že sportovní klub je živý organismus, 

který se vyvíjí a buduje neustále. Já chci být součástí tohoto budování a co nejvíce přispět k tomu, aby 

ten vývoj byl pozitivní. Rád bych se zasloužil o to, aby se pardubická mládež neustále zlepšovala nejen 

po výsledkové stránce, ale hlavně po té herní, organizační, komunikační a výchovné. Zkrátka v těch 

aspektech, které poté povedou k lepším výsledkům u kategorií, u kterých bychom to rádi viděli,“ 

doplňuje Štancl.  

Pardubický klub by rád kladl větší důraz rovněž na rozvoj jeho ženské složky. Ženský celek 

má totiž v Pardubicích více než desetiletou tradici, nedosáhl však zatím na výraznější sportovní 



 

 

úspěchy. Novou vedoucí družstva žen byla jmenovaná naše hráčka a spoluzakladatelka ženského 

florbalu v Pardubicích Dana Valášková, která se do Sokola vrátila po několika letech strávených 

hraním florbalu na nejvyšší úrovni jak v Dánsku, tak i jako hráčka extraligových Vinohrad. Realizační 

tým pak tvoří hlavní trenér René Sova, zkušený kondiční trenér Ondřej Bulis, trenér brankářek 

Roman Vítek a jako odborný konzultant přislíbil pomoc i trenér ženské reprezentace Miroslav 

Janovský. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Už o prvním záříjovém víkendu se pardubické 

ženy staly jediným druholigovým celkem, který dokázal vyhrát skupinu 1. kola Poháru České 

pojišťovny. 

Poslední velkou změnou, která se dotkla celého klubu, je změna florbalového partnera. 

Florbalisté se Sokolem na hrudi budou od letošní sezóny brázdit florbalová kolbiště s vybavením 

značky Salming. „Po několikaleté spolupráci se značkou Lexx jsme se rozhodli změnit generálního 

florbalového partnera klubu. Po vyhodnocení nabídek, které k nám do klubu dorazily, jsme jako 

nového klubového partnera zvolili švédskou značku Salming. Jsem přesvědčený o tom, že jsme zvolili 

nejlepší možné řešení a získali jsme partnera, který nám zaručí výbornou kvalitu, perfektní servis a 

zejména obrovskou šíři sortimentu, z kterého budou moci naši členové vybírat," říká sportovní ředitel 

klubu Martin Zozulák. 

 

Áčko opět se stejným cílem – hrát play off! 

Už je to takřka kolorit posledních let. Členové A týmu před sezónou vyhlašují útok na 

premiérový postup do play off Tipsport Superligy. „Je to otřepané, ale stále bohužel aktuální. Je jen a 

jen na nás, abychom tento milník v našem klubu prolomili a před každou další sezónou mohli vymýšlet 

novou odpověď,“ říká trenér Ondřej Vichr. Ten vstupuje spolu se svým asistentem Milanem 

Koubkem do své druhé sezóny v pozici hlavního kouče A týmu. Kádr jejich svěřenců ovšem dostál 

mnoha změn. Před začátkem letní přípravy pardubický tým opustilo kvarteto – Filip Bahník, Adam 

Šťastný, Jaromír Lisa a Zdeněk Tvrdý. „V první řadě je potřeba říct, že všichni čtyři odvedli pro 

pardubický florbal obrovský kus práce, čehož si velice vážíme. Adam a Filip tu strávili celou kariéru, 

Míra dojížděl pět let, Zdenda pak o dva roky méně, ale oba strávili na cestách stovky kilometrů týdně. 

Nicméně klukům čím dál více šlapali na paty zástupci mladší generace a my cítíme, že jim potřebujeme 

dát více herního prostoru, díky kterému půjdou jejich i týmové výkony neustále nahoru. Všem čtyřem 

bych chtěl za vše poděkovat," komentuje odchody Ondřej Vichr.  

Stejný počet hráčů ovšem do A týmu naopak přišel. Do kádru desátého celku loňské sezóny 

zamířili Jonáš Mědílek z Náchoda, Ondřej Pakosta ze Svitav, Jan Kourek z Okříšek a Lukáš Gregor z 



 

 

Královských Vinohrad. Především poslední jmenovaný by měl zvýšit konkurenci v pardubickém 

útoku a pomoci s rozvrstvením brankové produkce týmu. „Přicházím s těmi nejvyššími cíly. 

Jednoznačná týmová meta je konečně si zahrát v play-off. Co se týče individuálních cílů, tak určitě se 

opět lidsky a herně posunout jak jen to půjde a patřit mezi tahouny týmu. Do Pardubic jsem jezdil rád 

už jako soupeř a je vidět, že klub dobře pracuje s diváky, protože vždy byla skvělá atmosféra,“ řekl 

třiadvacetiletý forvard po podpisu smlouvy.  

Lukáš Gregor se svými spoluhráči má za sebou pětiměsíční letní přípravu, která se pod 

vedením kondičního trenéra Petra Mlatečka nesla v tradičním duchu posledních let. Jejím vrcholem 

pak byl srpnový turnaj Czech Open, kde se Sokol poprvé v historii zúčastnil kategorie Elita. A hned v 

prvním utkání pražského florbalového svátku se Východočeši postarali o zřejmě největší překvapení 

celého turnaje, když dokázali porazit 3:2 slavný švédský celek Pixbo Wallenstam. Na tuto výhru však 

už v pozdějším průběhu turnaje navázat nedokázali a s letošním ročníkem Czech Openu se rozloučili 

po prvním utkání vyřazovací fáze proti Bohemians Praha. „Ohromně si výhry nad Pixbem ceníme. 

Jedná se o jeden z nejlepších klubů na světě a nám se ho podařilo porazit. A ne tím, že bychom měli 

obrovské štěstí, ale tím, že jsme odehráli opravdu výborné utkání a vytvořili si více šancí než soupeř. 

Jsem rád, že jsme si dokázali, že je v našich schopnostech takto kvalitní utkání odehrát. Ale bohužel 

rozdíl je v tom, že TOP týmy dokáží takové výkony pravidelně opakovat, zatímco my ještě ne. Přestože 

jsme si po utkání vytyčili jako další cíl zopakování stejného výkonu, už se nám to v ani jednom ze tří 

dalších nepodařilo. Z vypadnutí v prvním vyřazovacím kole tak panuje určitě lehké zklamání. Výkon a 

výsledek proti Pixbu nám ale už nikdo nevezme a je jen na nás, abychom se ho naučili pravidelněji 

opakovat,“ vrací se k Czech Openu Ondřej Vichr. 

 

Start v Tipsport areně, vyjde to napočtvrté? 

Už čtvrtý rok po sobě odehraje Sokol utkání se střešovickým Tatranem v multifunkční 

Tipsport areně, letos navíc oba soupeře svedl los ke vzájemnému souboji hned v prvním kole. Ve 

všech předchozích případech se z vítězství radoval pražský celek, Sokol se bude o přerušení této 

série pokoušet znovu v sobotu 17. září od 14 hodin. Zápas prvního kola Tipsport Superligy bude 

vložený do programu Junior Sokol Cupu, tradičního mládežnického turnaje v Tipsport areně. 

Největší změnou dalšího ročníku je formát turnaje, letos bude totiž celá akce probíhat po celý 

víkend. „Takovýto formát akce nemá v regionu konkurenci a já jsem rád, že toho budu součástí. Pro 

děti i trenéry to bude velký zážitek, zahrát si ve velké multifunkční aréně, poznat její zázemí a v 

neposlední řadě i zhlédnout utkání Superligy. Nakonec přijede 66 mládežnických týmů, což je skvělé 



 

 

číslo, a my budeme opět svědky jejich nadšení a zápalu do sportu s děrovaným míčkem," doufá 

šéftrenér mládeže Ladislav Štancl.  

Utkání v Tipsport areně nebude jediným speciálním domácím zápasem v průběhu sezóny. O 

měsíc později, konkrétně 24. října, odvysílá domácí zápas z Dašické proti Vítkovicím stanice ČT 

Sport. „Na televizní zápasy dokážeme halu vždy vyprodat, což bude snad i letošní případ,“ přeje si 

předseda klubu Vít Drašar. Dalším zápasem, který bude vybočovat ze zajetých kolejí klasického 

harmonogramu, je výjezdní utkání proti Brnu. To se odehraje 22. ledna v Chrudimi a obě tato 

speciální utkání budou doprovázet rozšířené mediální kampaně. Ta, která bude propojovat celý 

ročník 2016/2017, pak bude ve znamení klubového kodexu. „Máme připravených několik bodů, které 

budou ztělesňovat vybraní hráči A týmu. K této příležitosti vznikla spousta ateliérových fotografií a 

všichni členové klubu se mají na co těšit. Víc bych prozatím nerad prozrazoval,“ nastiňuje linku letošní 

kampaně manažer Petr Musil.  

 

Junioři začínají ročník těžkým dvojbojem  

Ve stejný den jako muži vstupují do nové sezóny také junioři. Těm se loni podařilo bez 

problémů udržet nejvyšší juniorskou G2 ligu, ve které by letos chtěli vylepšit loňské desáté místo po 

základní části. Elitní mládežnický tým povedou v nadcházejícím ročníku pardubický šéftrenér 

mládeže Ladislav Štancl a Milan Randa.   

„Cíle do sezóny bych rozdělil na výsledkové a herní. Výsledkovým cílem je dosažení co 

nejlepšího umístění po základní části a vybojovaná účast v play off. Herním cílem pak je předvádět 

zodpovědnou hru a hrát kvalitní florbal v každém utkání po celou sezónu. V neposlední řadě pak 

posunout jednotlivé hráče zase o kus dál a vychovat je pro náš elitní tým,“ říká Ladislav Štancl.  

Juniorský celek začíná sezónu těžkým domácím dvojbojem, kdy vyzve nejprve střešovický 

Tatran, o den později pak Chodov. „Oba týmy jsou velkými favority celé ligy. Očekávám rychlé a 

kvalitní zápasy, navíc se  bude hrát v Tipsport areně, takže věřím, že bude super atmosféra a náš tým 

to vyburcuje k maximálnímu výkonu,“ dodává juniorský trenér.  

 

 

 



 

 

Pozvánka pro novináře na domácí zápasy pardubických florbalistů 

Také letos bychom chtěli všem novinářům, kteří se budou chtít zúčastnit domácích zápasů Sokola, 

poskytnout větší komfort při jejich sledování. V případě zájmu vám zarezervujeme výhodná místa 

na tribuně a zajistíme občerstvení. V případě zájmu vás žádáme, abyste svoji účast na zápase ohlásili 

nejpozději den před konáním utkání. Svoji účast potvrzujte Petru Musilovi na telefonu 602 281 811 či 

na emailu petr.musil@florbalpardubice.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soupiska A týmu pro sezónu 2016/2017: 

 

Brankáři: Jakub Levínský, Petr Musil, Jakub Víšek 

Obránci: Václav Oubrecht, Ondřej Kunt, Karel Brychta, Daniel Škeřík, Marek Ďopan, Dominik Bartoš, 

Jonáš Mědílek, Filip Krigovský 

Útočníci: Michal Janeček, Martin Zozulák, Martin Junek, Ivo Teichman, Tomáš Dlesk, Jakub Burian, 

Dominik Chmelař, Petr Němeček, Lukáš Gregor, Jan Kourek, Ondřej Pakosta, Přemek Pakosta, 

Patrik Petr 

Realizační tým: Ondřej Vichr (trenér), Milan Koubek (trenér), Petr Mlateček (kondiční trenér), 

Roman Vítek (trenér brankářů), Milan Randa (vedoucí týmu), Kateřina Levínská (fyzioterapeutka) 

 

 

Příchody: Lukáš Gregor (Sokol Královské Vinohrady), Jonáš Mědílek (Florbal Náchod), Jan Kourek 

(PSKC Okříšky – Kněžice), Ondřej Pakosta (FbK Svitavy) 

Odchody: Radek Krajcigr (Technology Florbal Mladá Boleslav), Filip Bahník (B tým), Adam Šťastný 

(B tým), Jaromír Lisa (Sokol Královské Vinohrady), Zdeněk Tvrdý (Havlíčkův Brod) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozpis domácích utkání Sokola Pardubice v základní části: 

17.9.  14:00 vs. Tatran Střešovice    (Tipsport arena) 

9.10.  17:00 vs. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava (SH Dašická) 

24.10. 17:50 vs. 1. SC TEMPISH Vítkovice  (SH Dašická) TV ZÁPAS 

28.10. 15:00 vs. FAT PIPE FLORBAL CHODOV  (SH Dašická) 

17.11.  17:00 vs. ACEMA Sparta Praha    (SH Dašická)  

20.11.  17:00 vs. Kanonýři Kladno   (SH Dašická) 

16.12. 18:00 vs. Technology Florbal Mladá Boleslav (SH Dašická) 

7.1. 18:00 vs. FBC Liberec    (SH Dašická) 

22.1. 18:00 vs. itelligence Bulldogs Brno  (SH Chrudim) 

28.1. 18:00 vs. Hu-Fa Panthers Otrokovice  (SH Dašická) 

5.3. 17:00 vs. FbŠ Bohemians Praha   (SH Dašická) 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo facebook.com/sokolpardubice. 


