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V Pardubicích dne 5. října 2012 

 
TZ: Sokol si chce doma napravit reputaci 
 
Zatímco na venkovních hřištích válcují soupeře, domácí diváky letos ve svém jediném 
vystoupení nepotěšili. Florbalisté Sokola Pardubic ale chtějí tentokrát plně využít výhody 
domácího hřiště. V sobotu od 18 hodin přivítají ve Sportovní hale Dašická Hattrick Brno. 
„Ostudná domácí porážka s Havlíčkovým Brodem přinesla důrazný pohovor s hráči. Způsob, 
jakým přistoupili k zápasu, se ani v nejmenším neshoduje s našimi představami. Ani následná 
vysoká výhra ve Žďáru nad Sázavou nás neuklidnila a hráčům bylo po tomto zápase znovu 
důrazně vysvětleno, jak si představujeme, aby k první lize přistupovali,“ vysvětluje předseda 
klubu Vít Drašar.  
 
Oživením pardubické sestavy by měl být návrat Ivoše Teichmana, který v průběhu letní 
přípravy utrpěl vážný úraz hlavy, a teprve páteční kontrolní vyšetření potvrdilo, že jeho 
zranění naštěstí skončilo bez trvalých následků. „Hrozně se na zápas těším. Na tribuně a na 
střídačce mě hrozně svrběly ruce. Ve dvou zápasech jsem byl sice připravený alespoň na 
případný nájezd, ale to se samozřejmě samotné hře nemůže vyrovnat,“ říká Ivoš Teichman. 
Připravený naskočit by už měl být také Dominik Chmelař, který se pro změnu zdárně zotavuje 
ze zlomeniny ruky. 
 
Poslední novinkou je posílení pardubického trenérského vedení. Na střídačce si pardubickou 
premiéru odbude trenér Luboš Kocourek, který má už za sebou působení například na 
reprezentační střídačce žen, v Liberci, ve Znojmě a v současné době působí ve svých 
domovských Svitavách. „S Pardubicemi se o možné spolupráci bavíme průběžně už dva roky. 
Tým tak pro mě není úplně neznámý a některé hráče dokonce ještě znám ze vzájemných 
soubojů přímo na hřišti. Věřím, že pomůžu ke splnění předsezonního cíle,“ říká Luboš 
Kocourek, který bude v Pardubicích asistovat Miroslavu Janovskému, zároveň ale zůstává 
trenérem třetiligových Svitav. 
 

Sokol Pardubice vs. Hattrick Brno sobota 6. 10. 2012 od 18.00 Sportovní hala Dašická 
 

Více informací naleznete na webových stránkách klubu www.florbalpardubice.eu a na 
stránkách České florbalové unie www.cfbu.cz.  
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