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TZ Trenérská rošáda u A týmu. Hlavním koučem bude Milan Koubek, Ondřej 

Vichr asistentem 

Po neuspokojivém vstupu do letošního ročníku Tipsport Superligy sáhlo vedení pardubického klubu 

ke změně na postu hlavního trenéra A týmu. Tím je od tohoto týdne Milan Koubek, dosavadní kouč 

Ondřej Vichr bude jeho asistentem. Oba dva si tak role v trenérském týmu vyměnili.  

„Úplný zárodek této změny byl u mě. Po čtyřech kolech jsme bez bodu a já si uvědomoval, že jako 

hlavní trenér za to nesu plnou zodpovědnost. Ráno po zápase v Liberci jsem kontaktoval vedení a 

nabídnul z důvodu neuspokojivého startu do sezony svoji rezignaci. Odpoledne jsme se pak sešli a 

situaci probírali a hledali nejoptimálnější řešení. Shodli jsme se, že týmu by impuls změny trenéra mohl 

pomoci,“ říká Ondřej Vichr. Ten však od A týmu neodchází, ale bude působit v roli asistenta hlavního 

kouče. „Hráči budou primárně komunikovat s Milanem, což platí i obráceně. Milan bude mít finální 

slovo pro všechny důležité oblasti, které se týkají A týmu. Co se týče mě, už kdysi jsem řekl, že když to 

bude klubu dávat smysl, budu klidně čistit záchody. To stále platí, takže já přesun beru jako věc, která 

nám může pomoci se zase zvednout. To je to jediné, co mě zajímá,“ dodává Vichr.  

Jak už naznačil Ondřej Vichr, vedení pardubického klubu začalo nepříjemnou situaci řešit po nedělní 

prohře v Liberci, která byla už čtvrtou v letošní sezóně. „Vzhledem k ambicím, které náš klub má, 

nejsme spokojeni s výsledky našeho elitního týmu. I proto jsme se rozhodli pro nový impuls, který 

podle našeho názoru mužstvo potřebuje. Máme za sebou dva nepovedené zápasy s týmy, které 

bychom měli porážet, a hlavně náš herní projev nevypadal vůbec dobře. Od tohoto kroku si slibujeme 

zvýšení tlaku na hráče v podobě změny trenérského přístupu. Zároveň zachováváme koncepci, která je 

dlouhodobě nastavena a je podle našeho názoru nastavena správně. Rozhodně nic neboříme a 

neděláme žádné unáhlené a nekoncepční kroky. Přesto cítíme, že jsme na začátku celé sezony a máme 

před sebou další důležité zápasy, které můžou ještě celou sezónu zlomit,“ vysvětluje situaci sportovní 

ředitel Martin Zozulák. Právě jeho a jeho spoluhráče tato změna zasáhne nejvíce. „Milan má výrazně 

větší odstup od všech hráčů než Ondra a povede tým trochu tvrdší rukou, kterou podle mě všichni 

potřebujeme. Nedaří se nám plnit taktické pokyny a opakujeme stále ty stejné chyby. S tímto 

přístupem nemáme šanci se probojovat mezi nejlepší týmy. Samozřejmě i Ondra má stále důležité 

místo v týmu a jsem přesvědčený, že bude mít do budoucna pro celý tým stále velký přínos,“ doplňuje 

pardubický střelec.  

Pro Milana Koubka to bude první štace u superligového celku v pozici hlavního kouče, zkušenosti s 

touto rolí má prozatím pouze u mládeže. „Chvilku jsem váhal, protože nechci, aby byla znevážena 

Ondrova dosavadní dobrá práce, ale po naší společné dohodě s vedením jsme dospěli k závěru, že by 

tato změna mohla být tím potřebným impulsem, který povede ke zlepšeným výkonům A týmu. 

Nejzásadnější změnou bude to, že poslední slovo bude na mně. Tím pádem ponesu také plnou 



 

 

zodpovědnost za výsledky týmu, který má rozhodně na víc,“ myslí si Koubek. Prvním testem pod 

pozměněným trenérským vedením bude pro Sokol nedělní domácí utkání proti Ostravě. 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.cz nebo na 

facebook.com/sokolpardubice. 

 


