
                                

Extraligový florbalový klub 

Sokol Pardubice 

 
 

Zřizovatel: Sokol Pardubice I.    Adresa: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice    IČ: 00527785   DIČ: CZ00527785 

Email: sokol.pardubice@centrum.cz   Web: www.florbalpardubice.eu  
Číslo bankovního účtu: 1202886369 / 0800 

Jedenadvacátý ročník Czech Openu je tu! Do Prahy míří týmy mužů a juniorů 

 

 

Celkem 272 týmů z 19 zemí, rozdělených do šesti kategorií, se letos představí v pražských 

halách v rámci turnaje Czech Open. Své zastoupení zde bude mít také pardubický Sokol. 

 

Organizátoři turnaje přicházejí každý rok s několika novinkami. Tou letošní největší je nově 

vzniklá mužská kategorie PRO. Důvodů, které vedly ke vzniku nové kategorie bylo několik. 

"Zaprvé to byla skutečnost, že máme přetlak týmů do mužské elity. Zadruhé jsme chtěli 

vytvořit kvalitní turnaj pro řekněme druhý výkonnostní sled. Tak, aby to byl turnaj na 

kvalitních halách v lepších hracích časech. Za třetí jsme chtěli zajistit kvalitní přípravu před 

ligou i těm týmům co nepatří do absolutní špičky. A také jsme chtěli v té veřejné kategorii 

zabránit dvouciferným výsledků,“ říká jeden z ředitelů turnaje Tomáš Vaculík. 

 

Pardubický Sokol čeká v mužské kategorii od roku 2007, kdy turnaj vyhrál, na výraznější 

úspěch. "Určitě budeme chtít napravit dojem z posledních let a dojít co nejdále," dodává 

trenér Miroslav Janovský.  

 

Na Sokol čekají ve skupině B tři těžká utkání. Postupně se střetnou se švýcarským výběrem 

Wileru-Ersigen do jedenadvaceti let, Libercem a také se švédským týmem RIG Umeå IBF. V 

pardubické sestavě pro letošní Czech Open nenajdeme ze studijních důvodů Radka Formánka, 

ze zdravotních důvodů dvojici Zdeněk Tvrdý, Marek Ďopan a chybět bude také Dominik 

Chmelař, který posílí juniorský tým.  

 

Sestava: Pipek, Levínský - Brychta, Šťastný, Raiter, Jirák, Oubrecht, Filip - Vaculík, 

Zozulák, Teichman, Lisa, Krajcigr, Burian, Dlesk, Krigovský, Junek, Jelínek, Bahník, 

Janeček 

 

Juniorský tým naopak v loňském ročníku velmi příjemně překvapil. Na své cestě do finále 

vyřadil také týmy Tatranu Střešovice nebo SSK Future. "Na Czech Open se pochopitelně 

všichni moc těšíme. Určitě bychom rádi zopakovali výsledek z minulého ročníku, ale víme, že 

úspěch je vždy těžší obhájit," myslí si kapitán juniorského týmu Milan Randa. Stříbrný 

úspěch pamatuje v letošním kádru hned šestice hráčů a na soupisce najdeme také dvě nová 

jména - obránce Daniela Škeříka a útočníka Ondřeje Macháčka.  

 

Pardubičtí junioři změří své síly ve skupině B s Rožnovem pod Radhoštěm, pražskými Black 

Angels a belgickým týmem TMD Aalst. 

 

Sestava: Víšek - Kaška, Škeřík, Tlapák, Pavelka, Plachý, Randa - Pilný, Lagron, Osinek, 

Netolický, Ryšina, Foršt, Macháček, Chmelař, Kunt 

 

 

 


