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Pardubice 24 / 10 / 2014 
 

TZ Znovu v televizi! Sokol se před kamerami utká s Libercem 
 
 

 
 
 
Všichni si jistě pamatují na poslední představení Východočechů před kamerami České televize. 
Herně to tenkrát proti Vítkovicím příliš nevyšlo, ale jinak to byla paráda. Nyní má Sokol možnost 
reparátu – na Dašickou znovu přijede štáb programu ČT Sport doplněný o florbalisty Liberce. 
 
608 diváků. Tolik jich dorazilo na poslední televizní představení Pardubic na Dašickou, kde se o 
báječnou atmosféru staral nejen kotel několika desítek fanoušků. O jejich představení se možná 
mluvilo více než o tom, co se dělo mezi mantinely.  
 
Teď mají všichni možnost předvést se znovu. Do Sportovní haly na Dašické ulici opět přijedou 
kamery České televize, které budou přenášet utkání s Libercem. Severočeši vstoupili do ročníku 
výborně, pravidelně sbírají body a jsou milým překvapením.  
 
Pardubičtí florbalisté se naopak po nepříznivém startu pomalu dostávají do pohody a ze všech sil 
bojují o pozice zaručující premiérovou účast ve vyřazovacích bojích. Cíle pro televizní utkání jsou 
jasné. „Rozhodně chceme naplno bodovat a před kamerami uspět. Doufám, že přijde hodně lidí, 
kteří vytvoří skvělou atmosféru jako loni a zápas si společně s námi užijí,“ přeje si asistent trenéra 
Adam Filip. 
 
Právě na loňský zápas si moc dobře vzpomíná, coby hráč si jej náležitě vychutnal. „Na to utkání 
vzpomínám jen v dobrém. Hodně lidí, úžasná atmosféra, zkrátka florbal jak má být. Škoda jen, že 
jsme vyrovnanou partii s Vítkovicemi nedotáhli do vítězného konce,“ lituje. 
Dnes už je Adam Filip v roli asistenta trenéra a na otázku v čem bude televizní utkání jiné oproti 
běžnému, dlouho odpověď nehledal. „Jiné bude v mnoha věcech. Hraje se v týdnu, na jiném 
povrchu… televizní utkání je vždy specifické, každý se bude chtít ukázat,“ má jasno kolega Martina 
Czeczinkara. 
 
Že by ale z kamer byli hráči nervózní, to nepřipouští. „Každý hráč zápas v televizi prožívá jinak, ale 
myslím si, že to bude pouze o začátku utkání. Jakmile se začne, všichni se budou soustředit na hru 
a kamery přestanou vnímat,“ ví Filip z vlastní zkušenosti. 
Duel začíná ve Sportovní hale Dašická v 18 hodin. Přímý přenos na stanici ČT Sport potom o deset 
minut dříve. 
 
Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 
 


