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Magazín „Hokejbal TV“ bude odvysílán na SPORT 5
Hokejbalový svaz se dohodl na odvysílání dalšího dílu „Hokejbal TV“ na sportovním kanálu SPORT 5.
V premiéře poběží hokejbalový magazín ve čtvrtek 31.3.2016 od 18:55 hodin. Na sportovním kanálu
SPORT 5 bude odvysíláno i pět repríz pořadu „Hokejbal TV“.

Magazín vysílaný na SPORT 5 by měl přiblížit hokejbal široké veřejnosti. Diváci se dozví, jak probíhá rozjetá
CCM extraliga. Hokejbal TV se zaměřuje i na mládež a nechybí ani ženský hokejbal. Více se dozvíte v premiéře
už tento čtvrtek 31.3.2016 na sportovním kanálu SPORT 5 od 18:55 hodin. Repríza pořadu je naplánována v ten
samý den od 22:55 hodin. Další opakování Hokejbal TV budou probíhat v dalších dnech po premiéře. Už nyní
na této sportovní stanici můžete sledovat upoutávky na náš hokejbalový pořad, který nese název HOKEJBAL
TV.

Předseda předsednictva ČMSHb Josef Kozel dodává: „Je to logický krok v rozšiřování mediální propagace
našeho sportu. S televizí SPORT 5 jednáme dlouhodobě a je jen dobře, že se nám první obrys spolupráce
podařilo zasadit do doby, kdy opouští placená pásma a pozvolna míří do volného segmentu digitálního
vysílání. Magazínu na SPORT 5 budou jistě slušet atraktivní vysílací časy, které se nám podařilo vyjednat.
Hokejbal potřebuje podporu médií a toto je pro nás další mezník. Věřím, že v brzké době představíme i
velmi dobrou zprávu o spolupráci s Českou televizí, kde jsme dohodě rovněž blízko.“
Za celým projektem také stojí člen předsednictva zodpovědný za marketing David Kantor. Dlouhodobé
úsilí o propagaci hokejbalu v televizi již má své konkrétní jméno, a to je Sport 5. „Vysílání hokejbalového
magazínu HOKEJBAL TV na sportovní televizi řešíme od natočení nultého dílu na podzim v roce 2015.
Byli jsme v jednání v podstatě se všemi sportovními televizemi, které vysílají na území ČR. Nakonec
předsednictvo ČMSHb podpořilo můj návrh a vybralo sportovní kanál SPORT 5. Jako hlavní důvody vidím
nejen ve skvělé dohodě o termínu vysílání, ale i v dalších službách jako odvysílání sponzoringu, počtu
upoutávek a repríz pořadu ve vysílání, nebo možnost nasazení magazínu na veřejně přístupný web hned
druhý den po odvysílání premiéry magazínu v televizi. Dalším důvodem je, i dle mého názoru, kvalitní
posun vysílání této sportovní televize a velmi vstřícné jednání managementu této televize. Prozatím jsme
domluveni na spolupráci na jaro 2016, ale věřím, že spolupráce bude oboustranně výhodná a bude
pokračovat i nadále,“ dodal David Kantor.
Hokejbal TV přináší v tomto díle, který poběží na SPORT 5 jednu novinku. K moderátorovi Pavlu
Schröfelovi přibude nový kolega. „Dohodli jsme se na spolupráci se zkušeným redaktorem Danielem
Pavlisem, který věřím, že náš hokejbalový magazín oživí,“ zmínil Pavel Schröfel.
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