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V Pardubicích dne 20. srpna 2012 

 
TZ: Sokol Pardubice vyválčil na Czech Open stříbrné medaile 
 

Juniorům Sokola Pardubice se podařilo zkompletovat klubovou sbírku medailí na 
největším florbalovém turnaji na světě. Po vítězství mužů v roce 2007 a bronzu z roku 2006 
vybojovali junioři Sokola v letošním roce stříbrné medaile. 

Jeden z největších úspěchů klubové historie se přitom rodil ve velkých porodních 
bolestech. Junioři odjížděli na turnaj bez velkých ambicí a s „náhradním“ trenérem Zdeňkem 
Fettersem. Od klubového vedení navíc junioři dostali zákaz zůstávat v noci v Praze a na své 
zápasy po čtyři dny dojížděli. Možná všechny tyto okolnosti pomohly k tomu, že se hráči 
semknuli a dotáhli své úsilí k velkému úspěchu. 

V základní skupině tým dokázal porazit lotyšský Valmiera/BSS 6:0 a český celek FbC 
Panthers 3:0. Jediný neúspěch a porážka 0:4 přišla s extraligovým týmem FBC ČPP 
Remedicum Ostrava. To ovšem byla poslední ztráta až do nedělního finále. 

Po základní skupině totiž tým posílila trojice juniorů, kteří jsou jinak stabilní součástí 
A týmu mužů – Radek Formánek, Marek Ďopan a Tomáš Dlesk. Čtvrtý junior Dominik 
Chmelař už se sádrou na ruce alespoň usilovně fandil ze střídačky. Bojovný týmu v čele 
s vynikajícím Jakubem Levínským v brance tak dostal potřebnou kvalitu a postupně si razil 
cestu až do finále.   

V šestnácti-finále porazil Wizards DDM Praha 10 3:2, v osmifinále Tatran Střešovice 
Young Boys 3:2, ve čtvrtfinále Tatran Střešovice 4:3 po SN, v semifinále x3m team SSK 
Future 3:2 a finále narazil na celek BILLY BOY Mladá Boleslava. Třetímu týmu loňského 
ročníku extraligy juniorů podlehl 0:1, ovšem stříbrné medaile jsou pro pardubické hráče téměř 
jistě stejně cenné, jako zlaté. 
 

„Všichni kluci ukázali, že bojovnost a nasazení znamenají často víc, než florbalové 
umění. Ukázalo se to v zápasech s týmy, jako jsou Tatran nebo Future. Jen výjimečně se 
v juniorské kategorii vidí tolik zblokovaných střel, jako předvedli na tomto turnaji pardubičtí 
junioři. Stejné úsilí provázelo i finálový zápas, bohužel už hráči neměli dostatek sil na větší 
nasazení v útoku. Ještě jednou jim moc gratuluju a snad i některým hráčům po tomto turnaji 
dojde, že je lepší ho absolvovat s maximálním sportovním úsilím, než v kombinaci s různými 
mimo florbalovými večerními aktivitami,“ hodnotí turnaj pardubický trenér Miroslav 
Janovský. 

 
Stříbrná sestava Sokola Pardubice:  
Levínský Jakub - Šindelář Radek, Ďopan Marek, Tlapák Jakub, Levínský Vojtěch, Tobiášek 
Filip - Cimburek  Lukáš, Randa Milan, Panna Jan,  Lagron Jan, Pilný Lukáš, Pavelka Marek, 
Radek Formánek, Tomáš Dlesk. 
 

Neúspěchem naopak skončil Czech Open pro tým mužů. Po solidních výsledcích a 
především výkonech v základní skupině tým bohužel v prvním kole play off nestačil na 
průměrný švýcarský celek Mouse Selection a podlehl mu po samostatných nájezdech 2:3.  
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„Strašně mě to mrzí. Snad pětadevadesát procent času jsme měli míček na hokejce, 
ostřelovali soupeřovu branku jednou střelou za druhou, bohužel se ujaly jenom dvě. Ještě víc 
mě ale mrzí naprostá chvilková nekoncentrovanost při dvou brankách, které jsme obdrželi 
z nenápadně vypadajících standardních situací. Všichni hráči, kteří jdou na hřiště, si už 
konečně musí uvědomit, že po celou dobu musí být maximálně koncentrovaní. Přesně takové 
chvilky nás totiž stály účast v extralize a na turnaji typu Czech Open, kde je krátký hrací čas, 
už jdou jenom těžko napravit. Na druhou stranu jsem rád, že se už zřetelně krystalizuje 
sestava a hráči, o které se budu opírat v sezoně,“ říká Miroslav Janovský. 

 
Na turnaji si představil také tým žen, který ovšem nevyhrál ani jeden zápas a vypadnul 

v prvním kole play off. 
 
Výsledky týmu Sokola Pardubice na 20. ročníku Czech Open 2012 
 
JUNIOŘI 
 
Základní skupina: 
Valmiera/BSS (LAT) vs. Sokol Pardubice 0:6  
Sokol Pardubice vs. FBC ČPP Remedicum Ostrava 0:4  
FbC Panthers vs. Sokol Pardubice 0:3  
 
1/16 final 
Wizards DDM Praha 10 vs. Sokol Pardubice 2:3  
 
1/8 final 
Tatran Střešovice Young Boys vs. Sokol Pardubice 2:3  
 
1/4 final 
Tatran Střešovice vs. Sokol Pardubice 3:4 SN  
 
1/2 final 
Sokol Pardubice vs. x3m team SSK Future 3:2  
 
final 
Sokol Pardubice vs. BILLY BOY Mladá Boleslav  0:1 
 
Konečné pořadí: 
1. BILLY BOY Mladá Boleslav  
2. Sokol Pardubice 
3. - 4. x3m team SSK Future 
3. - 4. inteligence Bulldogs Brno 
 
 
MUŽI 
 
Základní skupina: 
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UHC Black-Sticks Embrach (SUI) vs. Sokol Pardubice 0:5  
Sokol Pardubice vs. FBC Kladno 0:0  
Sokol Pardubice vs. London Vikings (GB) 9:4  
 
1/64 final 
Mouse Selection (SUI) vs. Sokol Pardubice 3:2 SN 
 
 
 
ŽENY 
 
Základní skupina: 
1.FbK Tábor vs. Sokol Proxisky Pardubice 3:0  
Sokol Proxisky Pardubice vs. Sagene IF Dam (NOR) 2:3  
Sokol Proxisky Pardubice vs. Tatran team Děkanka 0:1  
 
1/64 final 
Tatran Střešovice vs. Sokol Proxisky Pardubice 1:0 
 
 
 
 
 

Miroslav Janovský 
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