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Hokejbalový svaz se dohodl na spolupráci s Českou televizí
Českomoravský svaz hokejbalu se dohodl na spolupráci s Českou televizí. Kanál ČT4
SPORT by měl svým divákům nabídnout více hokejbalových zápasů. Závěrečné jednání
absolvoval na Kavčích horách v sídle České televize předseda ČMSHb Josef Kozel a člen
předsednictva - Oblast media a marketing David Kantor. Konečné detaily spolupráce,
jejíž jeden z pomyslných vrcholů bude MS 2017 v Pardubicích, byly připravovány
společně s výkonným ředitelem ČT SPORT Jiřím Ponikelským téměř rok. Nyní tak
dostávají svou podobu.
Po dlouhém jednání se hokejbal dočkal průlomové spolupráce s Českou televizí, kterou
ztvrdil svým slovem výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský „Příprava spolupráce
probíhala tak nějak rok a nyní jsme došli do cíle. Hokejbal je velmi důležitý prvek do našeho
vysílání, protože přeci jenom jsme veřejnoprávní televize, která má za úkol na jedné straně
bavit diváky a ukazovat jim ty velké sportovní události a na druhé straně přeci jenom by měla
sport propagovat a dávat mu nějaký ještě další hlubší smysl a oslovovat tím mládež, tak aby
sportujících v naší republice bylo co nejvíce. Takže logicky hokejbal mezi toto portfolio sportů
patří. Samozřejmě máme tady třešničku na dortu a to je MS 2017, které se bude konat příští
rok v červnu v Pardubicích, a myslím si, že tam ten náš divák dostane ten bonbónek a bude
určitě fandit jako v minulosti v Plzni českému národnímu týmu.“
Tato spolupráce v minulosti nabídla televizním diváků hokejbal spíše jednorázovou formou.
Nyní má za cíl pravidelnost a systematičnost a první signál mohl televizní divák zaznamenat
už při třetím čtvrtfinálovém utkání CCM extraligy mezi Kert Park Praha a ALPIQ Kladno,
které bylo odvysíláno na sportovním kanálu ČT4 sport. Spolupráce se dále prohloubila až do
finálové série, kdy kamery České televize budou přítomny u třech finálových zápasů mezi
HBC Autosklo – H.A.K. Pardubice a ALPIQ Kladno, které budou vysílat živě. Dále se
dohodla spolupráce i na bázi příspěvků ve sportovních zprávách „Branky, body, vteřiny“ ze
zajímavých událostí z hokejbalového prostředí a dalších zpravodajských pořadech se
sportovní tematikou.
„Spolupráce s Českou televizí je pro nás stěžejním prvkem v medializaci našeho sportu. Já
jsem rád, že můžeme navázat na věci, které byly rozjeté v minulosti a teď můžeme představit
koncepční projekt s Českou televizí, který vyvrcholí nejenom spolupráci v rámci extraligy
hokejbalu, ale především na Mistrovství světa v Pardubicích.“ doplnil předseda ČMSHb
Josef Kozel.
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