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Sokol vyráží na Czech Open. Zkompletuje medailovou sbírku? 

 

Na pardubické florbalisty čeká jeden z tradičních vrcholů letní přípravy. Třiadvacátého ročníku 

pražského florbalového svátku se zúčastní muži, junioři i ženy. 

 

A tým polyká tréninkové dávky již od konce dubna, Czech Open bude však první ostrou herní 

zkouškou nejen pro hráčský kádr, ale také pro novou trenérskou dvojici, která tým převzala po konci 

loňské sezóny. Svěřenci Ondřeje Vichra a Milana Koubka se budou pokoušet o zkompletování 

medailové sbírky z posledních tří let. Právě před třemi lety nechali organizátoři turnaje vzniknout 

kategorii Muži PRO, která je jakýmsi mezistupněm mezi veřejnou a elitní kategorií. Sokol se 

představil v obou ročnících, v roce 2013 z toho byl bronz, loni pak stříbro. 

 

Matematická posloupnost tedy hovoří jasně, letos by měly Východočeši útočit na zlato. „Stále se 

jedná o přípravnou fázi a my se budeme snažit sestavu točit a nalézt ideální složení jednotlivých 

formací tak, aby bylo vše vylazené na začátek extraligy,“ říká Ondřej Vichr. To však neznamená, že 

by byly výsledky na letošním Czech Openu upozaděné. „To rozhodně ne. Do Prahy jedeme s tím, 

abychom odehráli co nejvíce kvalitních zápasů, nejlépe i ten finálový v neděli,“ dodává. A tým čekají 

v základní skupině Královské Vinohrady, ostravský MVIL a švýcarský celek AD Astra Sarnen, který 

vede bývalý český reprezentant Michal Rybka. Nové trenérské duo bude mít k dispozici kompletní 

kádr, výjimku tvoří pouze Filip Krigovský, který si na posledním tréninku před turnajem zranil 

kotník a čeká ho několikatýdenní pauza.  

 

Do Prahy míří také junioři a ženy. Juniorský celek se vrátil do nejvyšší G2 ligy a Czech Open bude 

jednou z posledních prověrek před jejím začátkem. K pardubickým talentům se od A týmu přesunul 

trenér Czeczinkar, který se s týmem blýskl na červencových Prague Games, kde Sokol získal bronz. 

Na juniory čeká pražská Sparta, Chodov a švédský celek Hagfors. Ženy pak narazí na Jihlavu, 

Bulldogs Brno B a Lesjöfors/Filipstad IBK. 

 

Muži – rozpis základní skupiny: 
13.8. Sokol Pardubice vs. TJ Sokol Královské Vinohrady (11:00, Tatran Střešovice) 

13.8 Sokol Pardubice vs. 1. MVIL Ostrava (16:00, Tatran Střešovice) 

14.8. Sokol Pardubice vs. AD Astra Sarnen (11:40, VŠE) 

 

Junioři – rozpis základní skupiny: 
13.8. Sokol Pardubice vs. Hagforfs IBS Red (9:20, Kotlářka) 

13.8. Sokol Pardubice vs. Florbal Chodov (14:20, Kotlářka) 

14.8. Sokol Pardubice vs. ACEMA Sparta Praha (10:50, Hamr II) 

 

Ženy – rozpis základní skupiny: 
13.8. Sokol Proxisky Pardubice vs. Lesjöfors/Filipstad IBK (13:00, Hamr II) 

13.8. Sokol Proxisky Pardubice vs. SK Jihlava (17:20, Hamr II) 

14.8. Sokol Proxisky Pardubice vs. Bulldogs Brno B (13:50, Hamr IV) 
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Kompletní výsledky a aktuální informace najdete na oficiální stránce turnaje www.czechopen.cz a na 

klubovém facebooku www.facebook.com/sokolpardubice.  

 

 

http://www.czechopen.cz/
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