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TZ Florbalisté mění po roce trenéry. Extraligový A tým přebírá duo Vichr - Koubek 

Hráči pardubického Sokola mají za sebou sezónu, ve které si připsali historicky nejvyšší 

bodový zisk. Ani  to jim ovšem nepomohlo k premiérovému postupu do play off, v nějž tak 

doufají příští rok. Východočechy má mezi osm nejlepších celků republiky dotáhnout nová 

trenérská dvojice Ondřej Vichr a Milan Koubek. 

Nejedná se však o reakci na nesplnění cílů, které trenér Martin Czeczinkar avizoval před 

sezónou. „Pro změnu na trenérském postu jsme se rozhodli z důvodu dlouhodobější 

koncepce celého klubu, Martin u nás zůstává na pozici klubového šéftrenéra. Jsme 

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

rozvoj," vysvětluje předseda klubu Vít Drašar.  

Czeczinkar působil v roli šéftrenéra klubu již v loňské sezóně, nyní však bude mít na práci u 

mládeže víc prostoru. S A týmem se letos jen těsně neprobojoval do play off, když o místo v 

elitní osmičce přišel až v závěrečném kole s Ostravou. „Před sezónou jsme přešli k 

aktivnějšímu pojetí hry, které se divákům muselo líbit. Hráči i realizační tým odvedli dobrou 

práci, za kterou jim chci poděkovat. Nyní se pokusím o dotažení detailní koncepce pro 

jednotlivé kategorie a spolu se všemi trenéry zkvalitňovat práci s mládeží," říká Czeczinkar. 

Spolu s ním končí u A týmu také jeho asistent Adam Filip. 

Novými trenéry pardubických florbalistů byli jmenováni Ondřej Vichr a Milan Koubek. Jako 

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. V současné 

době působí spolu s Czeczinkarem u juniorského týmu, který má nakročeno do nejvyšší 

soutěže. „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. 
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Vichr pamatuje s A týmem všechny dobré i zlé časy. Se 

spoustou současných hráčů navíc oblékal stejný dres. 

„Doufám, že to bude spíš výhoda. Kluky znám i po lidské 

stránce, tudíž odpadne seznamovací fáze. V týmu jsou rozumní kluci, takž jsem přesvědčený, 

že to zvládneme," míní. 

 

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 u pardubického týmu, 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 příští. Vichr 

s Koubkem se budou snažit dotáhnout Sokol k premiérovému postupu do play off. „Fanoušci 

a veřejnost 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. 

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


