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TZ  Předsezónní tisková zpráva florbalového klubu Sokol Pardubice 
 
 
Po roce opět trenérská rošáda 

Téměř na den přesně po pěti měsících intenzivní letní přípravy začne pardubickým florbalistům 

další ročník extraligového kolotoče. Do něho vstoupí Sokol s novou trenérskou dvojicí Ondřej Vichr - 

Milan Koubek. Změna však nepřišla v reakci na nesplnění cíle z předchozí sezóny, tedy nepostupu do play 

off. „Pro změnu na trenérském postu jsme se rozhodli z důvodu dlouhodobější koncepce celého klubu, 

Martin Czeczinkar u nás zůstává na pozici hlavního trenéra juniorů a zároveň šéftrenéra celého klubu. 

Jsme přesvědčeni, že na této pozici lépe využijeme jeho potenciál pro jeho osobní i klubový rozvoj," 

vysvětluje předseda klubu Vít Drašar.  

Jako nový hlavní trenér byl oficiálně jmenován Vichr, kompetence obou koučů však budou 

prakticky totožné a budou si rovnocennými partnery. „Oba své trenérské kvality prokázali u našich 

mládežnických družstev. Od změny si samozřejmě slibujeme další herní posun, který jde ruku v ruce s 

kýženým postupem do play off. Celá věc se týká také naší mládeže, která je pro nás jednou z priorit. 

Chceme zkvalitnit práci s našimi talentovanými odchovanci a věříme, že nás tato změna posune o krok 

dál," prozrazuje Drašar. 

Ondřej Vichr je klubovým odchovancem a bývalým dlouholetým hráčem Sokola. „Jde o dost 

zodpovědnou funkci, a tak jsem si musel vzít pár dní na rozmyšlení, zda to vůbec zvládnu skloubit s prací a 

osobním životem. Nakonec varianta, že bych nabídku nepřijal, ani neexistovala. Sokol je pro mě srdeční 

záležitostí," svěřuje se jedenatřicetiletý trenér. „Když to přeženu, kdyby za mnou přišlo vedení, že budu 

klubu nejvíc prospěšný uklízením toalet u haly, tak to vezmu taky. Koneckonců, to se taky po pár zápasech 

může stát," dodává s úsměvem. 

Spolu s Vichrem nastupuje k A týmu šestatřicetiletý Milan Koubek. Ten své florbalové začátky 

spojil v roce 2004 s klubem Orel Přelouč. Od roku 2014 působí v pardubickém klubu, kde dovedl 

dorostence mezi osm nejlepších týmů republiky. V minulosti trénoval všechny mládežnické kategorie, 

navíc měl možnost vést regionální výběry. Štace u extraligových Pardubic tak bude jeho první zkušeností 

s trénováním mužského florbalu. „Očekávám, že tato změna bude pro všechny novým impulsem a všichni 

budeme pracovat na 100%," věří Koubek. 

Cíl v Pardubicích byl v posledních sezónách vždy stejný, nejinak tomu bude i u té letošní. Vichr s 

Koubkem se budou snažit dotáhnout Sokol k premiérovému postupu do play off. „Fanoušci a veřejnost 
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sledují hlavně výsledky. Nás bude v realizačním týmu ovšem zajímat to, zda tým opravdu šlape a dokázali 

jsme z něj dostat maximum. Pak věřím, že to na play off bude stačit," prozrazuje Vichr. „Jednoznačně 

chceme vytvořit úspěšný tým, který udělá vše pro to, aby poprvé nehrál o udržení," doplňuje svého 

mladšího kolegu Koubek. 

 

Skvělý úspěch na Czech Openu, vystřízlivění na Sokol Cupu 

Do sezóny 2015/2016 vstupují pardubičtí florbalisté podpořeni triumfem na tradičním turnaji 

Czech Open. Sokol tak za tři roky zkompletoval medailovou sbírku z kategorie PRO. Po loňském finálovém 

výprasku s českou juniorskou reprezentací si napravil reputaci a v zaplněné hale na Podvinném mlýně si 

po výhře 8:3 nad Ostravou pověsili na krk zlaté medaile.  

Kategorie PRO vznikla před třemi lety a tvoří mezistupeň mezi kategorií elitní a tou veřejnou. 

Sokolu se podařilo v prvních dvou ročnících její existence posbírat bronz a stříbro, letos byl tedy na řadě 

kov nejcennější. „S turnajem panuje určitě spokojenost. Odehráli jsme osm kvalitních utkání, ve kterých 

jsme museli hrát na 100%. Zlatá medaile je pověstnou třešničkou," říká trenér Ondřej Vichr.   

Triumfem v kategorii PRO si Sokol vybojoval právo účasti v kategorii ELITA v roce 2016. Tu letos 

opanoval švédský celek Pixbo Wallenstam, tedy jeden z možných soupeřů Pardubic v příštím ročníku 

Czech Openu. „Benefit toho, že máme jako zatím jediný český klub zajištěnou účast v kategorii ELITA pro 

příští rok, beru jako další možný milník v rozvoji pardubického florbalu. Pro hráče i klub je to odměna za 

dosavadní práci a věřím, že i motivace do další práce," dodává Vichr.  

Tak jako se Sokolu dařilo v Praze, tak mu nevyšel domácí Sokol Cup. Za účasti čtyř extraligových a 

dvou prvoligových celků obsadil páté místo. „Spokojenost s tímto turnajem rozhodně nepanovala. Ale tak 

jako jsme po Czech Openu nelétali v oblacích, tak jsme to naopak ani po Sokol Cupu nebrali tragicky, i 

když jsme na domácím turnaji před vlastními fanoušky chtěli uspět, to nezastírám. Chyby jsme si vyříkali a 

na jejich odstranění zapracovali na soustředění. Do ligy tak půjdeme stoprocentně připraveni," myslí si 

trenér Vichr. 

Na zmíněném Sokol Cupu se nové trenérské duo již muselo obejít bez Radka Krajcigra. Druhý 

nejlepší střelec posledních dvou sezón zamířil na hostování do týmu Bulldogs Brno. „Určitě to byla 

nepříjemná zpráva i z toho důvodu, že nebylo moc času na tvoření nových vazeb v útoku. Jsem však 

přesvědčený, že se s tím vypořádáme a do sezóny půjdeme silní i bez Radka," myslí si nový pardubický 

lodivod. „Radek se stěhuje na jižní Moravu, kde ho čeká pracovní nabídka v nedalekém Rakousku a florbal 

v Pardubicích s touto prací nedokázal skloubit. V prostředí amatérského sportu jsme se, i přes platnou 
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hráčskou smlouvu, kterou u nás Radek má, rozhodli mu v tomto jeho životním rozhodnutí nebránit," 

vysvětluje celou situaci místopředseda klubu Martin Zozulák. Žádné další změny pardubický kádr v létě 

nezaznamenal a právě na týmovou pospolitost budou Východočeši sázet.  

I přesto se fanoušci pardubického klubu mohou těšit na jednu novotu. Sokol opouští tradiční 

zelenou barvu a od letošní sezóny se bude prezentovat pouze v červenobílé kombinaci. První náznaky 

toho, že by se Východočeši mohli přiklonit k oficiálním městským barvám, se objevily již před loňským 

ročníkem. Vedení klubu však nakonec od tohoto nápadu ustoupilo s tím, že se k němu vrátí před sezónou 

2015/2016, ve které Sokol oslaví 20 let florbalu v Pardubicích. „K Pardubicím jednoznačně patří bílá a 

červená, většina sportovních klubů ve městě hraje právě v těchto barvách. V loňském play down jsme se 

rozhodli, že to vyzkoušíme, a proto jsme nechali vyrobit bílou sadu dresů. V těchto dresech jsme nakonec 

proti Královským Vinohradům slavili pohodlnou záchranu a po velmi pozitivních reakcích od fanoušků bylo 

jasné, že nám tato varianta zůstane," vysvětluje místopředseda klubu Martin Zozulák. 

Rozhodování to však zdaleka nebylo jednoduché. Sokol prožil v zelených dresech většinu své 

dosavadní historie a slavil s nimi hned několik velkých úspěchů. „Trochu nostalgie určitě cítím. V zelené 

jsme poprvé nakoukli do extraligy a poprvé s ní vyhráli kategorii OPEN na Czech Openu v roce 2007. 

Zároveň si však myslím, že jde o přirozený vývoj a změna nám může jedině pomoci," říká předseda klubu 

Vít Drašar.  

Pro domácí zápasy zůstávají primárně červené dresy, na venkovní utkání jsou pak připravené bílé. 

„Změna klubových barev se ovšem netýká pouze zápasových trikotů, ale i vizuálu, který je spjat s 

pardubickým florbalem. Úpravami tak prošlo klubové logo, klubový web, klubové oblečení a také 

kompletní grafika," doplňuje Martin Zozulák.  

 

Změna barev + jubilejní sezóna = postup do play off? 

Celý ročník 2015/2016 bude patřit oslavám 20. výročí od založení florbalu ve východočeské 

metropoli. „Dvě desetiletí jsou dlouhá doba a my je chceme společně s fanoušky náležitě oslavit. Na celou 

sezónu máme naplánovaných hned několik akcí," poodkrývá plány předseda klubu Vít Drašar. Tehdy se 

florbal nacházel v nesrovnatelně odlišných podmínkách a za 20 let své existence urazil v Pardubicích 

pořádný kus cesty.  

Do dob úplných začátků se však současní hráči extraligového A týmu vrátili při předsezónním 

focení. „Opět jsme chtěli přijít s něčím originálním a napadlo nás, že bychom mohli v letošní kampani 

spojit minulost se současností. Na oficiálních fotografiích tak všichni hráči pózují v bílých tílkách a 
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červených šortkách, tedy v tradičním sokolském úboru. Ve stejném duchu se nese také týmová 

fotografie," vysvětluje místopředseda klubu Martin Zozulák. „Fotili jsme také skupinové fotky, na kterých 

jsme chtěli vždy najít nějaký příběh. Vznikl tak například snímek našeho kapitána Karla Brychty s 

benjamínkem Danielem Škeříkem, který v době vzniku pardubického florbalu nebyl ani na světě. Tyto 

fotky pak budeme používat během celé sezóny na různé propagační materiály" říká Zozulák.  

Hned první domácí utkání Sokola bude velkou akcí. Se střešovickým Tatranem se pardubický klub 

utká 26. září v Tipsport Areně. Se stejným soupeřem odehrál Sokol domácí zápasy i v předcházejících 

dvou letech a vždy šlo o skvělou podívanou. Na první letošní domácí zápas zve billboard před nově 

zrekonstruovanou budovou Sokola Na Olšinkách. „Na tomto plakátu je znázorněn právě kontrast mezi 

minulostí a současností florbalu u nás," zve k jeho zhlédnutí Zozulák.  

Zrenovovaný Sokol bude dále dějištěm závěrečného společenského večera, který bude završením 

celého roku oslav. „Datum jsme stanovili na sobotu 7. května, kdy již budou všechny soutěže ukončeny. 

Půjde o velmi významnou společenskou akci, na které se doufám sejdou všichni, co měli s pardubickým 

florbalem co dočinění," těší se Drašar. Bližší informace bude klub podávat v průběhu nadcházejícího 

ročníku. „Největším dárkem ke kulatinám by samozřejmě byl premiérový postup do play off a my 

uděláme vše pro to, abychom fanouškům tento sen splnili," uzavírá trenér Ondřej Vichr.  

Bojovat o premiérové body vyjíždejí pardubičtí hráči již tuto sobotu do Zlína, kde se utkají v 

úvodním kole extraligy s Otrokovicemi. Se stejným soupeřem Sokol loni dvakrát remizoval a obě klání 

musely rozhodovat až samostatné nájezdy, ve kterých byl vždy úspěšnější hostující tým. S otrokovickými 

Pantery se Pardubice utkaly rovněž na vítězném Czech Openu, kdy svého soupeře vyřadily ve čtvrtfinále 

po výsledku 3:1. „Ten výsledek je již měsíc starý a v sobotu půjde o úplně jiný zápas. Na Otrokovice chodí 

tradičně hodně diváků, kteří je poženou za výhrou. Rozhodně nás nečeká nic lehkého," myslí si trenér 

Milan Koubek. Sokolové se budou snažit o lepší vstup do ročníku, než jaký zažili loni. Tehdy se z prvních 

bodů radovali až ve čtvrtém kole po výhře nad Bohemians. „Rozjezd bude určitě velmi důležitý. Pokud 

chceme usilovat o play off, musíme sbírat body pravidelně a nesmíme si dovolit větší zaváhání. Utkání v 

Otrokovicích napoví, jak na tom doopravdy jsme," říká kapitán týmů Karel Brychta. 

 

Do nové sezóny vstupují s velkým očekáváním také junioři. Těm se na jaře podařilo po čtyřech 

letech postoupit do nejvyšší juniorské G2 ligy, ve které by rozhodně nechtěli hrát druhé housle. K 

elitnímu mládežnickému týmu se od A týmu přesunul Martin Czeczinkar, který juniory povede společně s 

Reném Sovou. Nejstarší mládežnický celek má za sebou přípravu, která snese srovnání s tou mužskou.  
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„Hráči dostali zabrat a já doufám, že to zúročíme v sezóně. Rozhodně bychom chtěli proniknout 

do play off," říká Martin Czeczinkar. Jeho svěřenci se blýskli na červencových Prague Games, které jsou 

mládežnickou obdobou proslulého Czech Openu. Na výborně obsazeném turnaji brali pardubičtí talenti 

bronzové medaile. „O nejvyšší soutěž jsme dlouho neúspěšně bojovali, takže se na začátek ročníku všichni 

těšíme. Důležité bude, jak se nám podaří do sezóny vstoupit, ale věřím, že se zde G2 liga udrží co nejdéle," 

doplňuje juniorský kapitán Tomáš Osinek. Junioři začínají svoji pouť G2 ligou o tomto víkendu, kdy je čeká 

sobotní utkání v Mladé Boleslavi a nedělní klání ve Znojmě.  

 

 

Pozvánka pro novináře na domácí zápasy pardubických florbalistů 

Od sezóny 2015/2016 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 Petře Bílé na telefonu 608 351 755 či na 

emailu PBila@seznam.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. 
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Soupiska A týmu pro sezónu 2015/2016: 

Brankáři: Jakub Levínský, Zdeněk Tvrdý, Jakub Víšek 

Obránci: Václav Oubrecht, Ondřej Kunt, Adam Šťastný, Karel Brychta, Jaromír Lisa, Daniel Škeřík, Marek 

Ďopan 

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

Burian, Dominik Chmelař, Petr Němeček, Filip Krigovský, Radek Formánek 

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

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

 

Rozpis domácích zápasů Sokola Pardubice: 

26.9.  17:30 vs. Tatran Střešovice    (Tipsport arena) 

17.10.  18:00 vs. itelligence Bulldogs Brno  (SH Dašická) 

28.10. 18:00 vs. FbŠ Bohemians Praha    (SH Dašická) 

14.11. 18:00 vs. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava  (SH Dašická) 

23.11.  17:00 vs. Technology Florbal Mladá Boleslav  (SH Dašická) TV ZÁPAS 

5.12.  18:00 vs. SK Bivoj Litvínov   (SH Dašická) 

19.12. 18:00 vs. Panthers Otrokovice   (SH Dašická) 

8.1. 18:00 vs. TJ Sokol Královské Vinohrady  (SH Dašická) 

17.1. 14:00 vs. FAT PIPE FLORBAL Chodov  (SH Dašická) 

14.2. 17:00 vs. ACEMA Sparta Praha   (SH Dašická) 

21.2. 17:00 vs. 1. SC Vítkovice Oxdog   (SH Třebeš Hradec Králové) 

 

 

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


