Slavia-Baník odvysílá v přímém přenosu na TVCOM, nasadí tři kamery
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Semifinálová utkání Slavie Praha – SHK Veselí nad Moravou se měla vysílat přes streamovací
službu TVCOM. Kvůli technickým problémům, které nezpůsobil klub DHC Slavia Praha, to však
nebylo možné. Vedení oddílu odmítá nařčení, že zápasy záměrně nevysílalo. Přinášíme
vyjádření předsedy DHC Slavia Praha Richarda Tomana.

Mrzí nás výpadek techniky v obou semifinálových utkáních s Veselím nad Moravou. Veškerou
techniku v podobě notebooku, kamery, grabovací karty a kabeláže jsme obdrželi od Českého
svazu házené (ČSH). Musím podotknout, že v té nejvyšší kvalitě 4K. Bohužel před posledními
semifinálovými utkáními „odešla“ právě ta grabovací karta. Náhradní technika včetně karty byla
k dispozici na ČSH, ale k užívání ji dostali muži Strakonic. Vypůjčili jsme si tedy na druhé
nedělní utkání techniku od Dukly, naneštěstí nám zase někdo převrtal internetový kabel v liště v
hale ve Vršovicích, takže nefungovala ani tamní síť wi-fi. Přesto jsme odvysílali od asi deváté
minuty přímý přenos na naší facebookové stránce. Sobotní nahraný záznam jsme dvě hodiny
po skončení utkání předali k dispozici TVCOMu k uveřejnění, nedělní záznam pak v úterý
večer. Mrzí nás, že jsme byli obviňováni ze záměrného neodvysílání přenosu. To je prostě
nesmysl. Některým lidem to prostě nevysvětlíte.

Sice nejsme povinni odvysílat přímý přenos a splnili jsme také veškeré náležitosti vyplývající z
Řádů MOL ligy, přesto nás ta situace mrzí. S webovým portálem onlajny.cz nemáme žádný
vztah, jde čistě o externí spolupráci spolu s ČSH.

Jako omluvu všem divákům, kteří nemohli sledovat semifinálová utkání, jsme zajistili sobotní
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přímý přenos prvního finálového utkání s Baníkem Most, které odvysílá TVCOM na vysoké
úrovni, tedy včetně tří kamer, studia, předtáčených rozhovorů atd. Podařilo se mi přemluvit ke
spolukomentování přenosu naší vynikající bývalou hráčku a bývalou reprezentantku Kláru
Černou, která měla původně jiný víkendový program.

Takto zajištěné sobotní utkání je pro Slavii zásah do rozpočtu klubu, proto jsme se obrátili na
ČSH s žádostí o finanční podporu, stejně jako v letech minulých. Bohužel se potřebná
minimální spoluúčast ve výši 10 000 korun nenašla. Takže nakonec veškeré náklady se nám
podařilo zajistit od společnosti Laros, za což jí děkujeme. Kdo tedy nemůže přijít do Edenu v
sobotu odpoledne v 17.00 hodin, věřím, že uvidí kvalitní internetový livestream.

Richard Toman

Předseda DHC Slavia Praha

Program finále Baník Most – Slavia Praha

Sobota 12. května 2018 – 17.00 hodin, první zápas, Slavia Praha – Baník Most

Sobota 19. května 2018 – 18.00 hodin, druhý zápas, Baník Most – Slavia Praha

Neděle 20. května 2018 – 18.00 hodin, případný třetí zápas, Baník Most – Slavia Praha
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Časy začátků obou utkání v Mostu může ovlivnit případná účast českých hokejistů v semifinále
a v zápasech o medaile mistrovství světa v hokeji.
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