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Blesk postavil studio pro Volební souboj 2017. Každou středu z něj bude vysílat živě

Přímo v budově mediálního domu CZECH NEWS CENTER vyrostlo koncem prázdnin volební studio.
Zpravodajská redakce Blesk Zprávy odsud bude od 6. září každou středu živě vysílat předvolební debaty.
Seriál speciálů skončí 21. října volebním studiem s výsledky voleb a komentáři.

Blesk v posledních letech potvrzuje roli jednoho z nejsilnějších hráčů na poli zpravodajství. Proto kromě pravidelně
živě vysílaných rozhovorů s prezidentem a premiérem republiky nyní nabídne sadu živě vysílaných volebních
speciálů. Série sedmi tematických debat dostala název Blesk Volební souboj 2017.
„Pro naše zpravodajství je to klíčový projekt sezony, ke kterému přistupujeme se stejnou vážností, s jakou voliči a
politici vnímají letošní volby do Sněmovny. Voliči si podle našich debat mohou udělat obrázek o silných a slabých
stránkách lídrů politických stran. Tyto debaty jim zároveň pomohou při rozhodování o tom, které politické straně
nakonec v říjnu svěří svůj volební hlas,“ říká šéfredaktor Blesku Radek Lain.
Dekorace volebního studia vyrostla v v konferenčním sále v nejvyšším patře mediálního domu CZECH NEWS
CENTER v pražských Holešovicích a zabírá plochu 56 m², stěna je vysoká 4,5 metru. Kromě šesti designových
stolků pro kandidáty politických stran připravila redakce ještě jedno místo pro experty, kteří budou do jednotlivých
tematických bloků vstupovat se svým komentářem. Moderátoři mají zároveň k dispozici obrazovku, kde budou
prezentovat výsledky volebních průzkumů a anket, které pro Blesk Zprávy dodala na klíč agentura Phoenix
Research.
Celé scéně bude dominovat letopočet 2017. „Se vzhledem studia pomáhal architekt Martin Šimek. Chtěli jsme
dekoraci, která bude světlá a nebude obsahovat moc rušivých prvků, aby co nejvíce vynikli hosté, okolo kterých se
obsah debat hlavně točí,“ říká vedoucí Blesk Zpráv David Vaníček.
Debaty budou moderovat političtí redaktoři a editoři Blesk Zpráv Klára Brunclíková, Zuzana Štíchová, Jakub
Veinlich a závěrečnou superdebatu s lídry ještě David Vaníček.
Přehled tematických debat Blesku:
*Všechny začínají ve 14 hodin živě na Blesk.cz a také na Facebooku Blesk.cz
Středa 6. září 2017 − Peněženka
Středa 13. září 2017 − Na zdraví!
Středa 20. září 2017 − Nákupní košík
Středa 27. září 2017 − Do zbraně!

Středa 4. října 2017 − K tabuli! (Školství)
Středa 11. října 2017 − Život v Česku
Středa 18. října 2017 − BITVA O PREMIÉRA (Superdebata lídrů)
Hosty vybírá Blesk podle volebního potenciálu, který přímo pro debaty vypracovává Phoenix Research, a to ve
třech vlnách, redakce pak zve aktuálních TOP 6 zástupců stran s nejvyšší šancí vstupu do Sněmovny.

Přílohy tiskové zprávy, pro média volně k užití s uvedením zdroje.
Fotografie moderátorů, kredit: Greta Blumajerová
Video z příprav: kredit: BleskZpravy.cz, odkaz zde:
https://wetransfer.com/downloads/0c8515fbde4533d600b5bb7efea28d8f20170901104207/1c02cf1770da023735ae8fdf8a9
4fd4d20170901104207/05b49d

CZECH NEWS CENTER a. s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů
oslovuje téměř 3,5 milionu čtenářů tisku a více než 6,5 milionu návštěvníků internetu. Desítky tisíc dalších využívají ostatní
digitální produkty a aplikace CNC.
Mezi další úspěšné projekty patří BLESKmobil – nejsilnější virtuální operátor v zemi, BLESK peněženka – první dobíjecí
platební karta v ČR, a BLESK energie – úsporný dodavatel plynu a elektřiny. Pod společností působí také tiskárny s
názvem CZECH PRINT CENTER a.s.

Kontakt pro média: Adéla Mikešová
Tel.: +420 225 977 111
adela.mikesova@cncenter.cz
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