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Českomoravský svaz hokejbalu spustil nový hokejbalový magazín 
 

 

Hokejbalový svaz spustil nultý Hokejbalový magazín. Pětadvacetiminutový pořad bude 

pro hokejbalové diváky přinášet zajímavosti z extraligy, reprezentace, mládeže a 

například připravovaného Mistrovství světa, které v roce 2017 bude hostit Česká 

republika. Dle zájmu hokejbalové veřejnosti, může tento pořad přejít v pravidelný měsíční 

magazín. 

 

Hokejbalový magazín by měl svoji formou upoutat diváky. „Hokejbalový magazín s videoreportážemi, 

rozhovory a obrazovými aktualitami v našem mediálním portfoliu chybí. V minulosti s ním má svaz své 

zkušenosti, pamětníci si jistě vybaví. Jsem rád, že můžeme jeho obnovu a ve zcela novém hávu ohlásit 

a budu moc rád, když nalezne správné místo v pozornosti veřejnosti tak, jako se to povedlo tištěnému 

Magazínu hokejbal,“ řekl předseda ČMSHb Josef Kozel. 

 

Magazín by měl přinést divákovi blíže hokejbal, především díky obrazové formě. Hokejbalový magazín 

bude pod taktovkou šéfredaktora webu hokejbal.cz Pavla Schröfela. „Naším cílem je přiblížit široké 

veřejnosti dění v hokejbale. Své hvězdy hrající extraligu mohou mladí sportovci vidět ze záznamu. 

Budeme se snažit přiblížit hokejbalovému divákovi to nejzajímavější z daného měsíce,“ dodal Pavel 

Schröfel. 

 

V prvním premiérovém díle se můžete těšit na tři extraligové duely. Kemp talentované mládeže, 

superpohár, ale také na to, kde se bude konat Mistrovství světa v roce 2017. „Snažili jsme se v měsíci 

říjnu být na těch nejdůležitějších místech. Pro náš štáb byla určitě zajímavá cesta do Nitry, kde se 

odehrál Superpohár. Poznali jsme slovenský hokejbal a viděli, kde je ten český. Byla to pro nás 

zajímavá zkušenost. Pokud budete mít tipy a nápady, co by se mělo objevit v Hokejbalovém 

magazínu, neváhejte nám je zasílat na adresu schrofel@hokejbal.cz Budeme rádi tento pořad tvořit 

společně s vámi, diváky,“ zmiňuje Schröfel. 

 

 

Žádáme vás o zveřejnění Hokejbalového magazínu na vašem klubovém webu. Hokejbalový magazín 

najdete na tomto odkazu: 

 

http://www.internetovka.cz/Rubriky/Magaziny/Sportovni-profil/Hokejbalovy-magazin.aspx 
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