MANUÁL TISKOVÝCH MLUVČÍCH

ePojisteni.cz ligy

AC Sparta Praha
WWW.SPARTA.CZ

Milady Horákové 1066/98, 170 00, Praha 7 - Letná

TISKOVÝ MLUVČÍ

Ondřej Kasík
724 014 886
kasik@sparta.cz

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tzv. „malém“ tiskovém
středisku v hlavní budově u vstupu do prostor VIP.
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně u hlavní
tribuny u obou rohových praporků (od malého vápna
na straně za brankou k hranici velkého vápna u postranní čáry).

AKREDITACE

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Irena Smetanová
smetanova@sparta.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

www.sparta.cz, sekce Novinky, odkaz Pro média
(heslo na vyžádání)

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktování přímo,
pouze prostřednictvím ředitele komunikace. Veškerou
účast novinářů na trénincích a neoficiálních akcích týmu
(s výjimkou předem nahlášených oficiálních či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s oddělením P.R.
a komunikace.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Letenská pláň (je potřeba klub
zažádat o parkovací kartu).
Otevření tiskového střediska: 90 - 60 minut před výkopem utkání (vždy až po skončení pyrotechnické prohlídky prováděné PČR)
Vyzvednutí jednorázových akreditací:
Zákaznické centrum u vstupu číslo 1, vyzvednutí oproti
osobnímu dokladu
Umístění tiskového střediska: Vstup 1 z ulice
Milady Horákové.
Novinářská místa na tribuně: Tzv. „lávka“ pod střechou
hlavní tribuny (72 míst k sezení).

/ACSparta_CZ /ACSparta_EN /ACSparta_Live
/ACSpartapraha

Pro utkání ePojištění.cz ligy platí po dohodě s KSN a LFA
pouze klubová akreditace AC Sparta Praha. Zástupci
médií, kteří nejsou držiteli sezonních akreditací, mohou
žádat o udělení akreditace před každým zápasem,
nejpozději 24 před výkopem.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů (zejména fotografie a videa) je možné pouze po dohodě s oddělením
P.R. a komunikace či s řádným uvedením zdroje. Všechny
tyto materiály jsou vlastnictvím klubu a jejich neoprávněné šíření není dovoleno. Klubová videa, zveřejněná
na YouTube kanále ACS, není možné stahovat a dále
distribuovat ve vlastním přehrávači.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání vybraných hráčů obou klubů se zástupci médií
v mix-zóně (prostor u vstupu do kabin
za hlavní tribunou).
2) Tisková konference hostujícího týmu (bude zahájena
poté, co budou ukončeny rozhovory
v mix-zóně).
3) Tisková konference AC Sparta Praha.

/ACSparta_mladez /ACSparta_zeny

 @acsparta_cz

/acspartaofficial

/ACSparta_live

1. FC Slovácko
WWW.FCSLOVACKO.CZ

Stonky 566, 686 01, Uherské Hradiště

TISKOVÝ MLUVČÍ

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

František Uhříček
724 904 500
uhricek@fcslovacko.cz

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné po dohodě s tiskovým mluvčím.
Klub 1.FC Slovácko tímto žádá média o využívání aktuálních fotografií s aktuální podobou dresů a respektováním aktuálních klubových partnerů. V případě absence
aktuální fotografie vybraného fotbalisty v dané redakci,
je fotografie k dispozici na vyžádání u tiskového mluvčího 1.FC Slovácko.

AKREDITACE

Marek Jurák
jurak@fcslovacko.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktováni přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího.
Veškerou účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým
mluvčím. Při opakovaném porušení výše zmíněného
pravidla komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat
dané redakci akreditaci na domácí utkání.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Tiskové konference budou zahájeny tiskovým mluvčím
klubu. Žádám všechny novináře, aby svá nahrávací zařízení měli na stole (volně, či na stojáncích), či zapojen
do mixpultu v zadní části tiskového střediska.
V případě, že bude novinář v blízkosti stolu s řečníky
a jakkoli manipulovat se zařízením, bude tisková
konference pozastavena.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Rozhovory s hráči obou týmů je možno pouze
v mixzóně. Vstup do mixzóny je hned vedle vstupu
do VIP prostor uprostřed tribuny A, a bude otevřen
pro média bezprostředně po skončení hraného utkání.
2) V mixzóně budou k dispozici tiskový mluvčí klubů
(či jejich zástupci), kteří přivedou žádané hráče ihned
po utkání.
3) Tisková konference hostujícího trenéra v tiskovém
středisku začne bezprostředně po návratu novinářů
z mixzóny, po ní bude následovat tisková konference
domácího trenéra.
4) Rozhovory obou týmů a trenérů (dle vyžádání ČT)
pro redakci ČT v mixzóně

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vzhledem k novému uspořádání tiskového střediska jsou
pro kameramany připraveny zvýšená pódia.
Uspořádání sedaček v tiskovém středisku bude vždy
takové, aby kameramani z pódií měli nerušené záběry
na řečníky.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro ligová i pohárová utkání platí pouze klubová akreditace vydaná 1.FC Slovácko.
Zástupci médií, kteří nejsou držiteli sezonních akreditací, mohou žádat o udělení akreditace před každým
zápasem, nejpozději 24 hodin před výkopem. Akreditace
řešené „last minute“ nemusí být vydány.

/1_FCS

/1FCSlovacko

 @fcslovacko

/TVSlovacko

 fcslovacko

1.FK Příbram
WWW.FKPRIBRAM.CZ

Startip Aréna, Lazec 60, 261 02, Příbram VI

TISKOVÝ MLUVČÍ

Bc. Tomáš Větrovský
776 840 472
tomas.vetrovsky@fkpribram.cz

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tiskové místnosti určené pro novináře.
Pracovní prostor pro fotografy: Prostor za brankami
v celé délce brankových čar.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

AKREDITACE

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí klubová akreditace
1.FK Příbram a akreditace vydané prostřednictvím
registračního formuláře LFA. Zástupci médií, kteří
nejsou držiteli sezonních akreditací, mohou žádat
o udělení akreditace před každým zápasem.

Petr Soucha
602 650 971
info@fkpribram.cz

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu mohou být zástupci médií kontaktování přímo.
Veškerou účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat
s manažerem marketingu a komunikace panem
Tomášem Větrovským.
Přebírání původních klubových materiálů (zejména
fotografie a videa) je možné pouze po dohodě
s manažerem marketingu a komunikace. Všechny tyto
materiály jsou vlastnictvím klubu a jejich neoprávněné
šíření není dovoleno.

Přebírání původních klubových materiálů (zejména
fotografie a videa) je možné pouze po dohodě s manažerem marketingu a komunikace. Všechny tyto materiály
jsou vlastnictvím klubu a jejich neoprávněné šíření není
dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Vybraní hráči obou týmů k dispozici v mix-zóně.
2) Společná tisková konference obou týmů.
3) Další individuální rozhovory jsou možné po předchozí
domluvě.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Parkování v prostorech parkingu
V.I.P.
Otevření tiskového střediska: 60 minut před výkopem
utkání
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Pracovník klubu
u horní pokladny pro vstup V.I.P.
Umístění tiskového střediska: V budově
1. FK Příbram vedle sekretariátu. (1. patro).
Novinářská místa na tribuně: Tři sky boxy nad sektorem
P, počet míst 50. Wi-fi ano, bez hesla.

/fkpribram

/fkpribram

 @1.fkpribram

/1FKPribram

Bohemians Praha 1905
WWW.BOHEMIANS.CZ

Vršovická 1489/31, 101 00, Praha 10 – Vršovice

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

Tomáš Mutinský
+420 739 531 784
tomas.mutinsky@bohemians1905.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu mohou být zástupci médií kontaktováni přímo
pouze po odsouhlasení tiskového mluvčího.
Rozhovory před zveřejněním zasílejte tiskovému
mluvčímu ke konzultaci.
Veškerá účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým
mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Parkování: Možné v okolních ulicích.
Otevření tiskového střediska: 60 minut před výkopem
utkání.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Hlavní brána
(vstup č. 1) - okénko VIP, PRESS, AKREDITACE.
Umístění tiskového střediska: Hlavní brána (vstup č. 1)
- přes náměstíčko u vstupu do zázemí klubu.
Novinářská místa: Na hlavní tribuně bílé stolečky
v horní řadě (sektory A2 a A4), u stolů zásuvky.
Wi-fi připojení:
Tiskové středisko - název: presscentrum,
heslo: klokanibojuji1905.
Novinářská místa - název: press, heslo: B1905_Press.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání ePojisteni.cz ligy a MOL Cupu platí pouze klubová akreditace Bohemians Praha 1905. Zástupci médií,
kteří nejsou držiteli sezónních akreditací, mohou žádat
o udělení akreditace před každým zápasem, nejpozději
však 24 hodin před výkopem.
Vyzvednutí domluvených jednorázových akreditací je
možné hodinu a půl před zápasem až do výkopu utkání
na hlavní bráně stadionu (vstup č. 1) - okénko VIP, PRESS,
AKREDITACE.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa) je
možné po dohodě s tiskovým mluvčím. Klub tímto žádá
média o využívání aktuálních fotografií s aktuální podobou dresů a respektováním aktuálních klubových partnerů. V případě absence aktuální fotografie vybraného
fotbalisty v dané redakci je k dispozici tiskový mluvčí.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Rozhovory s vybranými hráči pro potřeby
TV / rozhlasu v MIX zóně.
2) Tisková konference hostujícího týmu v tiskovém
středisku.
3) Tisková konference domácího týmu v tiskovém
středisku.
4) Vybraní hráči hostujícího týmu jsou k dispozici
novinářům v tiskovém středisku.
5) Vybraní hráči domácího týmu jsou k dispozici novinářům v tiskovém středisku.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tiskovém středisku.
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně u hlavní tribuny u obou rohových praporků na rohu hřiště od hranice
velkého vápna u postranní čáry až k hranici velkého vápna u brankové čáry. Na vzdálenější straně možnost pouze za brankovou čárou od rohového praporku k hranici
velkého vápna. Prostory vyznačené na mapce červenou
barvou. Vstup na hrací plochu z rohu hřiště u vstupu č. 1
(vedle tribuny A1).

/bohemians1905

/bohemi1905

 @bohemians_praha_1905

/bohemkatv

 bohemians.praha

FC FASTAV Zlín
WWW.FCFASTAVZLIN.CZ

Tyršovo nábřeží 4381, 760 01, Zlín

TISKOVÝ MLUVČÍ

vápno. Jinak působí fotografové i mezi domácí střídačkou a „tunelem“ a mezi koncem žlutého zábradlí a střídačkou hostů, ale jen tak, aby nepřesahovali pomyslnou
linku, které toto zábradlí vytváří.

Zuzana Molková
775 102 525
molkova@fcfastavzlin.cz

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

AKREDITACE

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktování přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího.
Veškerá účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým
mluvčím.

Pro utkání ePojisteni.cz ligy a poháru MOL Cup platí
celostátní akreditace LFA a klubová akreditace
FC FASTAV Zlín. Zástupci médií, kteří nejsou držiteli
sezonních akreditací (klubových či LFA), mohou žádat
o udělení akreditace před každým zápasem, nejpozději
24 hodin před výkopem. Při opakovaném porušení výše
zmíněných pravidel komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané redakci akreditace na domácí utkání.
Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci v případě
překročení novinářských míst
na vyhrazených tribunách.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

I. Zuzana Molková molkova@fcfastavzlin.cz
II. Lukáš Pantálek pantalek@fcfastavzlin.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Parkování: Vzhledem k velmi omezené možnosti parkování přímo na stadionu nemůže klub vyhradit parkoviště
pro novináře, parkovat lze v ulicích v okolí stadionu.
(výjimkou je předchozí domluva se sekretářem klubu
Lukášem Pantálkem, pantalek@fcfastavzlin.cz,
+420 777 022 025).
Otevření tiskového střediska: 60 minut před výkopem.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: „Zákaznické centrum“ se nachází před hlavním vstupem na stadion, hned
vedle pokladny č. 1 a turniketů. Otevírá se zpravidla
1,5 hod před výkopem utkání.
Novinářská místa na tribuně: Jsou umístěna
na hlavní tribuně v sektorech C (28 míst k sezení)
a G (28 míst k sezení).
Wi-fi připojení:
V tiskovém středisku: fastavpressroom
heslo: LukromLukrom
Na novinářské tribuně: fastav-skybox
heslo: LukromLukrom

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tiskovém středisku.
Pracovní prostor pro fotografy: Fotografové se mohou
pohybovat od střídaček směrem k rohovému praporku.
Pokud to rozhodčí dovolí, tak i od rohového praporku
směrem k bráně, ale jen po hranici, kde začíná velké

/footballzlin

/FotbalZlin

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné po dohodě s tiskovým mluvčím.
Klub FC FASTAV Zlín tímto žádá média o využívání aktuálních fotografií s aktuální podobou dresů a respektováním aktuálních klubových partnerů.
V případě absence aktuální fotografie vybraného
fotbalisty v dané redakci je k dispozici TM.
Všechny tyto materiály jsou vlastnictvím klubu a jejich
neoprávněné šíření není dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání zástupců médií v mix-zóně. Zde se zástupci
médií dohodnou s tiskovými mluvčími obou klubů, kteří
hráči jim budou k dispozici pro pozápasové rozhovory.
2) Rozhovory s domácími hráči a členy realizačního týmu
pro televizní kamery mohou probíhat výhradně před
panelem s reklamními partnery klubu, který je umístěny
v prostorách mix-zóny.
3) Oddělená tisková konference trenérů domácího
a hostujícího týmu v tiskovém středisku (press- centru)
se uskuteční se až poté, co budou ukončeny rozhovory
v mix-zóně.
4) Po předchozí dohodě tiskových mluvčí obou klubů
(možno upřesnit až po utkání) lze uskutečnit společnou
tiskovou konferenci obou trenérů.

 @fcfastavzlin_cz

/SEVCITV

FC Hradec Králové
WWW.FCHK.CZ

Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, Hradec Králové, 500 09

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

Milan Šedivý
608 554 466
marketing@fchk.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

Tiskové středisko se nově nachází v horní části
východní tribuny, MIX zóna u vchodových dveří
ke kabině domácího týmu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu mohou být zástupci médií kontaktování přes tiskového mluvčího klubu.
Veškerou účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým
mluvčím.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů je možné
pouze po dohodě s tiskovým mluvčím. Všechny tyto
materiály jsou vlastnictvím klubu a jejich
neoprávněné šíření není dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Do mix-zóny je přístup přímo z novinářských míst,
tedy z tribuny (NE přes tiskové středisko a po železných
schodech).
2) Vybraní hráči obou týmů jsou bezprostředně
po skončení utkání k dispozici v mix-zóně.
3) Zpět do tiskového střediska se novinář dostane opět
přes tribunu (NE venkem po železných schodech).
4) Zisková konference obou týmů je zpravidla oddělená.
Po dohodě tiskových mluvčí může být dohromady.
5) Další individuální rozhovory jsou možné po předchozí
domluvě.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: pro letošní sezónu není na stadionu.
Otevření tiskového střediska: je 60 minut před výkopem utkání.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: je na příjezdové
cestě ke stadionu hned po odbočce u označeného
stolku.
Wi-fi: přihlašovací jméno PRESS, heslo : fchkpress
Dostupnost je jak v tiskovém středisku, tak na tribuně

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest je v tiskovém středisku.
Pracovní prostor pro fotografy je za oběma brankami
a na podélné straně hřiště pouze v prostoru od laviček
směrem k rohovým praporkům.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání e-Pojisteni.cz ligy platí klubová akreditace
FC Hradec Králové a akreditace vydané LFA.
Zástupci médií, kteří nejsou držiteli sezónních akreditací, mohou žádat o udělení akreditace před každým
zápasem.

/FCHradec

/FC-HRADEC-KRALOVE

 @fchradec

/fchradecofficial

FC Slovan Liberec
WWW.FCSLOVANLIBEREC.CZ
Na hradbách 1300, 460 01, Liberec 1

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Lukáš Váňa
737 220 347
lukas.vana@fcslovanliberec.cz

Přebírání původních klubových materiálů je možné
pouze po dohodě s tiskovým mluvčím. Všechny tyto
materiály jsou vlastnictvím klubu a jejich neoprávněné
šíření není dovoleno.

ZÓNA PRO MÉDIA

www.fcslovanliberec.cz + zařazení na mediální mail list
(pro zařazení kontaktujte tiskového mluvčího)

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Veškeré rozhovory s hráči, realizačním týmem
či zástupci klubu jen po konzultaci s tiskovým mluvčím.
Stejně tak návštěvy tréninků ligové týmu.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání vybraných hráčů obou klubů se zástupci médií
v mix-zóně (prostor v hlavní tribuně u tělocvičny)
2) Tisková konference hostujícího týmu (bude zahájena
poté, co budou ukončeny rozhovory v mix-zóně).
3) Tisková konference FC Slovan Liberec.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Zeyerova ulice
Otevření tiskového střediska: 90 minut před výkopem
utkání
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Tiskové středisko
(přístup po předložení novinářského průkazu).
Umístění tiskového střediska: vstup ze Zeyerovy ulice
Novinářská místa na tribuně: 90 míst tribuna,
50 míst lávka.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyhrazené parkování: Ulice Na Hradbách
Otevření místnosti pro fotografy (na východní tribuně):
90 minut před výkopem utkání.
Vyzvednutí fotoakreditací: Recepce stadionu U Nisy.
Vyzvednutí rozlišovacích vest: V místnosti pro fotografy
na východní tribuně.
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně u hlavní tribuny u obou rohových praporků.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání ePojisteni.cz ligy a Poháru MOL Cup akceptujeme akreditace vydané KSN. Před zápasy
s FK Jablonec, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha
a FC Victoria Plzeň je nutné ohlásit svou účast
na email tiskového mluvčího. Akreditace KSN umožňují
vstup na novinářskou tribunu, novinářská a televizní
lávka je přístupná jen s klubovými akreditacemi!

/FCSlovanLiberec

/fcslovanliberec

 @fcslovanliberec

/slovantv

FC Viktoria Plzeň
WWW.FCVIKTORIA.CZ

Štruncovy sady 3, 301 12, Plzeň

TISKOVÝ MLUVČÍ

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Mgr. Václav Hanzlík
602 168 063
hanzlik@fcviktoria.cz

AKREDITACE

Jiří Poór
774 219 321
poor@fcviktoria.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

www.fcviktoria.cz, přihlášení do systému v horní liště,
odkaz Pro média (heslo na vyžádání)

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktování přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího. Veškerou
účast novinářů na trénincích a neoficiálních akcích týmu
(s výjimkou předem nahlášených oficiálních či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým mluvčím
klubu Václavem Hanzlíkem.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Parkovací dům Rychtářka
Otevření tisk. střediska: 120 minut před výkopem.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Pracovnice klubu
u vchodu pro média.
Umístění tiskového střediska: Speciální označený vchod
cca 20 metrů od hlavní recepce stadionu.
Novinářská místa na tribuně: Novinářská tribuna, tři
řady na spodní části hlavní tribuny, celkem 70 míst.

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí klubová akreditace
FC Viktoria Plzeň a akreditace vydané prostřednictvím
registračního formuláře LFA. Zástupci médií, kteří nejsou
držiteli sezónních akreditací, mohou žádat o udělení
akreditace před každým zápasem, nejpozději 48 hodin
před výkopem. Ve výjimečných případech si klub vyhrazuje možnost vydávat speciální akreditace platné jen
pro konkrétní utkání. V těchto případech nejsou žádné
jiné akreditace akceptovány. Klub v těchto případech vše
oznámí s dostatečným časovým předstihem.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů (zejména fotografie a videa) je možné pouze po dohodě s tiskovým
mluvčím. Všechny tyto materiály jsou vlastnictvím klubu
a jejich neoprávněné šíření není dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Tisková konference hostujícího týmu.
2) Tisková konference FC Viktoria Plzeň.
3) Vybraní hráči soupeře k dispozici v tiskovém středisku.
4) Vybraní hráči FC Viktoria Plzeň k dispozici v tiskovém
středisku.
5) Televizní rozhovory a případné individuální rozhovory
probíhají ve vyhrazeném prostoru v hráčském tunelu.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tiskové místnosti
určené pro novináře.
Pracovní prostor pro fotografy: Prostor za brankami
v celé délce brankových čar.

/fcviktorkaplzen

/fcviktoria.cz

 @fcviktoria_official

/fcvpTV

FC Vysočina Jihlava
WWW.FCVYSOCINA.CZ

Jiráskova 2603/69, 586 01, Jihlava

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

za postranní čarou) – viz červeně vyznačené okraje hrací
plochy.

Miroslav Fuks
607 628 868
fuks@psj.cz

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

ZÓNA PRO MÉDIA

Informace lze nalézt na klubovém webu a klubových
sociálních sítích, popř. lze objednat pravidelné zasílání
tiskových zpráv na e-mailu fuks@psj.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči a členové realizačního týmu nemohou být
zástupci médií kontaktování přímo, pouze prostřednictvím tiskového mluvčího.
Veškerá účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu je nutno konzultovat s tiskovým mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Po předchozí domluvě s tiskovým
mluvčím je k dispozici výhradně pro pracovníky televizních štábů. Pracovníkům médií doporučujeme využít
parkovací plochy v širším okolí stadiónu.
Otevření tiskového střediska: cca 60 minut před výkopem utkání (po skončení předzápasové bezpečnostní
porady)
Vyzvednutí jednorázových akreditací: U služebního
vstupu na stadión (VSTUP Č. 6 – přes ulici naproti čerpací stanici ICOM)
Umístění tiskového střediska: Služební vstup na stadión (VSTUP Č. 6 – přes ulici naproti čerpací stanici ICOM)
– tribuna C (sídlo klubu)
Novinářská místa na tribuně: Na tribuně C (sídlo klubu)
je k dispozici 20 míst pro novináře.
Wi-fi připojení: aktuální HESLO je viditelně uvedeno
v tiskovém středisku a na novinářské tribuně.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí klubová akreditace
FC Vysočina Jihlava a též další akreditace udělené LFA
ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů, přičemž
klubové akreditace FC Vysočina Jihlava jsou jim nadřazené. Zástupci médií, kteří nejsou držiteli sezonních
akreditací, mohou žádat o udělení akreditace před každým zápasem, nejpozději 24 hodin před výkopem. Klub si
vyhrazuje právo neumožnit akreditaci v případě překročené kapacity novinářských míst na vyhrazené tribuně C.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa) je
možné po dohodě s tiskovým mluvčím. Klub tímto žádá
média o využívání aktuálních fotografií s aktuální podobou dresů a respektováním aktuálních klubových partnerů. V případě absence aktuální fotografie vybraného
fotbalisty v dané redakci je k dispozici tiskový mluvčí.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání zástupců médií v prostoru před vstupem
do kabiny hráčů, který představuje pozápasovou
mix-zónu. Zde se zástupci médií dohodnou s tiskovými
mluvčími obou klubů, kteří hráči jim budou k dispozici
pro pozápasové rozhovory.
2) Pro rozhovory televizních štábů je vyhrazen výhradně
zastřešený prostor v sousedství sídla klubu, kde pozadí
rozhovorů tvoří příslušné reklamní panely s logy
partnerů klubu a ePojisteni.cz ligy
3) Pozápasová tisková konference probíhá v tiskovém
středisku (Presscentru) odděleně, přičemž sled trenérů
závisí na domluvě obou tiskových mluvčích, popř. se
přizpůsobuje pozápasové situaci. Uskuteční se až poté,
co budou ukončeny rozhovory v mix-zóně.

Vyzvednutí rozlišovacích vest: v přízemí tribuny C (sídlo
klubu) u hostesky
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně tribuny C
(sídlo klubu) u obou rohových praporků (od malého
vápna na straně za brankou k hranici velkého vápna

/fcvysocina

/fcvysocina

 @fcvysocina_official

/jezourtv

FC Zbrojovka Brno
WWW.FCZBRNO.CZ
Srbská 47a, 612 00, Brno

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

Martin Lísal
604 989 503
martin.lisal@fczbrno.cz

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Fotografové si rozlišovací vesty vyzvednou v tiskovém
středisku oproti podpisu, jejich pohyb na stadionu
je možný za reklamními panely za oběma brankami.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

ZÓNA PRO MÉDIA

Oficiální informace lze nalézt na klubovém webu
a sociálních sítích klubu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči a členové realizačního týmu komunikují s novináři
na tiskových konferencích před a po zápasech,
na oficiálních akcích klubu, v jiných případech mají hráči
povinnost oznámit poskytnutí rozhovoru tiskovému
mluvčímu.
Účast novinářů na trénincích, soustředěních a dalších
přípravných akcí podobného typu je možná po konzultaci s tiskovým mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Pro novináře jsou na stadionu vyhrazeny dva sektory.
První pro píšící novináře na hlavní tribuně (sektor A)
v poslední řadě, kde jsou pultíky pro počítače, připojení
k elektrické síti a přístup k internetu.
Televizní lávka se nachází pod střechou na západní
tribuně, k dispozici je rovněž internet a elektřina.
Parkoviště: Vzhledem k velmi omezené možnosti parkování v okolí stadionu nemůže klub vyhradit parkoviště
pro novináře, parkovat lze v ulicích v okolí stadionu.
Tiskové středisko: Je otevřeno 60 minut před začátkem
utkání. Vstup je označen cedulí „PRESS“ a je totožný
se vstupem VIP GOLD.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Zákaznické centrum (budova sekretariátu klubu, ulice Srbská).
Servis: V tiskovém středisku je zajištěno malé občerstvení, připojení k elektrické síti, wi-fi (heslo vystaveno,
platí i na tribuně).

/fczbrojovkabrno

/FCZbrojovkaBrno

Pro utkání ePojisteni.cz ligy a MOL Cupu platí celostátní
akreditace LFA a klubová akreditace FC Zbrojovka Brno.
Novináři, kteří nemají ani jednu z výše uvedených akreditací, mohou o ni požádat před každým zápasem jednotlivě, nejpozději tři pracovní dny před začátkem. Klub
si vyhrazuje právo neudělit akreditaci v případě překročení novinářských míst na vyhrazených tribunách.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné po dohodě s tiskovým mluvčím. Klub tímto
žádá média o využívání aktuálních fotografií s aktuální
podobou dresů a respektováním aktuálních klubových
partnerů. V případě absence aktuální fotografie
vybraného fotbalisty v dané redakci je k dispozici
tiskový mluvčí.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Mixzóna je umístěna v prostoru, odkud hráči
vycházejí na hrací plochu, v těsné blízkosti tiskového
střediska. Zde také dochází k pozápasovým rozhovorům.
Jejich respondenty přivedou do mixzóny tiskoví mluvčí
obou klubů na vyžádání akreditovaných novinářů.
2) Rozhovory s domácími hráči a trenéry, zejména
pro TV, probíhají před reklamní tabulí s partnery klubu.
Tisková konference s trenéry obou týmů probíhá společně či odděleně v tiskovém středisku ihned
po skončení rozhovorů s hráči a moderují ji mluvčí obou
klubů.
3) V případě zájmu je i konference hostujícího týmu
snímána kamerou.

 @fczbrojovkabrno

 Zbrojovka TV

FK Dukla Praha
WWW.FKDUKLA.CZ

Na Julisce 28, 160 00, Praha-Dejvice

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Kristýna Kratochvílová
773 776 348
kratochvilova@fkdukla.cz
press@fkdukla.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

Informace lze nalézt na klubovém webu a klubových
sociálních sítích, popř. lze objednat pravidelné zasílání
tiskových zpráv na e-mailu press@fkdukla.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči a členové realizačního týmu komunikují s novináři
na tiskových konferencích před a po zápasech,
na oficiálních akcích klubu, v jiných případech mají hráči
povinnost oznámit poskytnutí rozhovoru tiskovému
mluvčímu.
Účast novinářů na trénincích, soustředěních a dalších
přípravných akcí podobného typu je možná po konzultaci s tiskovým mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: je připraveno v areálu stadionu.
Otevření presscentra: 60 minut před výkopem utkání.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: U vjezdu na stadion, východní vstup (u sochy Josefa Masopusta).
Umístění tiskového střediska: Administrativní budova
ASC Dukla (červené barvy) na východní tribuně.
Novinářská místa na tribuně: Sektor C je k dispozici 48
míst pro novináře, z toho 24 míst s pultíky. (Během sezony 2016/17 v důsledku rekonstrukce střechy budou novinářská místa přemisťována dle stavby lešení.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V presscentru
v administrativní budově ASC Dukla na východní tribuně
u hostesky. V případě exponovaných utkání
(Bohemians, Plzeň, Slavia, Sparta) je presscentrum
pro fotografy umístěno pod sektorem A, B.
Pracovní prostor pro fotografy: Po obvodu tartanové
plochy.

/fkduklapraha

/FKDuklaPraha

Celosezónní akreditace opravňuje jejího držitele
k vstupu na stadion na všechna domácí ligová
a pohárová utkání v daném ročníku. Žádat o ni můžete
prostřednictvím Google formuláře na webových
stránkách klubu. FK Dukla Praha si vyhrazuje právo
celosezónní akreditaci neudělit.
Jednorázová akreditace opravňuje jejího držitele
ke vstupu na stadion na určené domácí ligové nebo pohárové utkání. Žádat o ni můžete prostřednictvím Google
formuláře na webových stránkách klubu.
Žádost je nezbytné zaslat alespoň 24 hodin před utkáním, na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
Do těla mailu uveďte jméno redaktora, jméno
redakce a zaměření novináře (píšící/foto). Jednorázová
akreditace bude připravena hodinu před utkáním na
dolním vstupu do areálu stadionu Juliska (vstup východ).
FK Dukla Praha si vyhrazuje právo akreditaci neudělit.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné po dohodě s tiskovým mluvčím. Klub tímto
žádá média o využívání aktuálních fotografií s aktuální
podobou dresů a respektováním aktuálních klubových
partnerů. V případě absence aktuální fotografie
vybraného fotbalisty v dané redakci je k dispozici
tiskový mluvčí.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání zástupců médií v prostoru před vstupem do
kabiny hráčů, který představuje pozápasovou mix-zónu.
Zde se zástupci médií dohodnou s tiskovými mluvčími
obou klubů, kteří hráči jim budou k dispozici pro pozápasové rozhovory.
2) Rozhovory s domácími hráči a členy realizačního týmu
pro televizní kamery mohou probíhat výhradně před
panelem s reklamními partnery klubu, který
je umístěn v prostorách mix-zóny.
3) Oddělená tisková konference trenérů domácího
a hostujícího týmu v tiskovém středisku (presscentru).
Uskuteční se až poté, co budou ukončeny rozhovory
v mix-zóně.
4) Po předchozí dohodě tiskových mluvčí obou klubů
(možno upřesnit až po utkání) lze uskutečnit společnou
tiskovou konferenci obou trenérů.

 @fkduklapraha

/DuklaTVofficial

FK Jablonec
WWW.FKJABLONEC.CZ

U Stadionu 4904/5, 466 01, Jablonec nad Nisou

TISKOVÝ MLUVČÍ

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Štěpán Hanuš
737 829 254
stepan.hanus@fkjablonec.cz

Pro utkání ligy i národního poháru platí klubová akreditace FK Jablonec a akreditace vydané prostřednictvím
registračního formuláře FAČR. Zástupci médií, kteří
nejsou držiteli sezonních akreditací, mohou žádat
o udělení akreditace před každým zápasem, nejpozději
24 hodin před výkopem.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

AKREDITACE

Zdena Kadlecová
483 312 139
sekretariat@fkjablonec.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

http://fkjablonec.cz/pro-media.asp, odkaz na horní listě

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktování přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího.
Veškerou účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat s tiskovým
mluvčím klubu.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Parkoviště Press u Hotelu Sport.
Otevření tiskového střediska: 90 minut před výkopem
utkání
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Na recepci
Hotelu Sport
Umístění tiskového střediska: V hlavní tribuně
(samostatný, označený vchod)
Novinářská místa na tribuně: Novinářská tribuna,
154 míst ( z toho 60 vybavených pultíky)
Wi-fi: dostupná po celém stadionu – jméno a heslo
pro každý zápas uvedené v Press centru

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů (zejména
fotografie a videa) je možné pouze po dohodě s tiskovým mluvčím. Všechny tyto materiály jsou vlastnictvím
klubu a jejich neoprávněné šíření není dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Televizní rozhovory, rozhlasové rozhovory a rozhovory
s píšícími novináři v tunelu před vstupem
do kabin hráčů – oddělená zóna pro TV a ostatní
média. Jednoduchý přístup přímo z novinářské
tribuny. Zástupci médii se dohodnou s tiskovými mluvčími obou klubů, kteří hráči budou k dispozici pro rozhovory.
2) Tisková konference trenéra hostujícího klubu v press
centru
3) Tisková konference trenéra domácího klubu
v press centru

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: V tiskovém středisku.
Pracovní prostor pro fotografy: Prostor za brankami
a na podélných stranách dle značení na stadionu

/fkbaumitjablonec

/fkjablonec.cz

 @fkjablonec

/fkjablonec

FK Mladá Boleslav
WWW.FKMB.CZ

U Stadionu 1118/II, Mladá Boleslav, 293 01

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE
Jiří Koros
603 557 797
jiri.koros@fkmb.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a vedení klubu
nemohou být zástupci médií kontaktování přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího. Veškerou
účast na trénincích a neoficiálních akcích klubu je nutné
konzultovat s tiskovým mluvčím.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů je možné
pouze po dohodě s tiskovým mluvčím.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Rozhovory hráčů obou týmů – MIX-ZÓNA (píšící, rádio,
TV).
2) Tisková konference hostujícího trenéra.
3) Tisková konference domácího trenéra.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyzvednutí akreditace: Vjezd číslo 1
Městského stadionu
Vyhrazené parkování: Ovál Městského stadionu –
k parkování slouží akreditace na utkání
Otevření PRESS CENTRA: 90 minut před utkáním
PRESS CENTRUM: Správní budova, vstup z oválu
Městského stadionu, kapacita - 40 míst k sezení
Novinářská místa: Boxy na západní tribuně, kapacita
50 míst k sezení
Wi-fi připojení:
PRESS CENTRUM: připojení bez hesla – označení PRESS
Novinářská místa: WPA-PSK (AES), klíč: fkmb2315

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vesty k vyzvednutí v PRESS CENTRU.
Prostory za brankami.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí klubová akreditace
a akreditace vydaná STES/LFA. Zástupci médií mohou
zažádat klub o jednorázovou akreditaci a to 24 hodin
před utkáním.

/fkmladaboleslav

/fk.mlada.boleslav

 @fkmladaboleslav

 FK Mladá Boleslav

FK Teplice
WWW.FKTEPLICE.CZ

Na Stínadlech 2796, Teplice, 415 01

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

Martin Kovařík
605 706 460
martin.kovarik@fkteplice.cz

ZÓNA PRO MÉDIA

Na webových stránkách v sekci Multimedia jsou umístěny tiskové zprávy, fotografie, videa či podcasty týkající se
FK Teplce. Informace lze nalézt také na klubovém webu
a klubových sociálních sítích, popř. lze objednat pravidelné zasílání tiskových zpráv na e-mailu
martin.kovarik@fkteplice.cz.

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktovaní přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího.
Veškerou účast novinářů na trénincích a neoficiálních
akcích týmu (s výjimkou předem nahlášených oficiálních
či otevřených tréninků) je nutno konzultovat
s tiskovým mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Po předchozí domluvě s tiskovým
mluvčím je k dispozici na parkovacích plochách v okolí
stadionu.
Otevření tiskového střediska: 60 minut před výkopem
utkání.
Vyzvednutí jednorázových akreditací: V zákaznickém
centru FK Teplice, které se otevírá 90 minut před výkopem utkání (vedle vchodu „B” - viz plánek).
Umístění tiskového střediska: Vstup do PRESS centra
je umístěn vedle vchodu „C“ na stadion (viz. plánek).
Novinářská místa na tribuně: Tzv. „lávka“ pod střechou
hlavní tribuny (48 míst k sezení).
Wi-fi připojení: Názvy Wi-Fi sítí a hesla na ně jsou
umístěny na viditelném místě v tiskovém středisku
a uprostřed novinářské „lávky“.

/fk_teplice

/fkteplice

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: U obsluhy v PRESS
centru.
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně u hlavní
tribuny u obou rohových praporků (od malého vápna
na straně za brankou k hranici velkého vápna
u postranní čáry za reklamními bannery).

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí klubová akreditace FK
Teplice, majitelé akreditace KSN/LFA si musí před utkání
zažádat o akreditaci FK Teplice, kvůli průchodu elektronickými turnikety do prostoru stadionu.
Zástupci médií, kteří nejsou držiteli sezónních akreditací, mohou žádat o udělení akreditace před každým
zápasem, nejpozději 48 hodin před výkopem.
Při opakovaném porušení výše zmíněných pravidel
komunikace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané
redakci akreditace na domácí utkání.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Přebírání původních klubových materiálů (zejména fotografie a videa) je možné pouze po dohodě s tiskovým
mluvčím. Všechny tyto materiály jsou vlastnictvím klubu
a jejich neoprávněné šíření není dovoleno.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání vybraných hráčů obou klubů se zástupci médií
v mix-zóně (viz. plánek).
2) Tisková konference hostujícího týmu (bude zahájena
poté, co budou ukončeny rozhovory v mix-zóně).
3) Tisková konference FK Teplice.

 @fkteplice

/fkteplice1945

MFK Karviná
WWW.MFKKARVINA.CZ

Sportovní 898/4, Karviná-Nové Město, 735 06

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Adam Januszek
734 225 346
redakce@mfkkarvina.cz

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné. Klub tímto žádá média o využívání aktuálních
fotografií s aktuální podobou dresů a respektováním
aktuálních klubových partnerů. V případě absence
aktuální fotografie vybraného fotbalisty v dané redakci
je k dispozici tiskový mluvčí, který fotografii zajistí.

ZÓNA PRO MÉDIA

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

Veškeré informace na klubovém webu:
http://mfkkarvina.cz/zobraz.asp?t=pro-media

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči a členové realizačního týmu mohou být zástupci
médií, kteří vlastní celosezónní akreditace, kontaktováni
přímo. Ostatní pouze po domluvě s tiskovým mluvčím.
Veškerou účast novinářů na trénincích
a neoficiálních akcích týmů (s výjimkou v podobě předem nahlášených oficiálních či otevřených tréninků)
je nutno konzultovat přímo s tiskovým mluvčím.

1) Setkání vybraných hráčů obou klubů se zástupci médií
v mix-zóně (prostor ve vestibulu cestou z hrací plochy
do kabin).
2) Klub MFK Karviná PREFERUJE společné pozápasové
tiskové konference (po domluvě je možné tiskové konference rozdělit). Případně tedy tisková
konference hostujícího týmu.
3) Tisková konference MFK Karviná.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Vyhrazené parkování: Pracovníkům médií doporučujeme využít parkovací plochy v okolí stadionu nebo
na umělé trávě, která se nachází v areálu Městského
stadionu v Karviné-Ráji. Přímo před stadionem mají
vyhrazeno parkování pouze pracovníci televizních
společností.
Wi-fi připojení: Přihlašovací údaje k dispozici v „Média
centru“.

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Pro utkání ePojisteni.cz ligy a MOL Cupu respektujeme
celosezónní akreditace udělené LFA či STES.
MFK Karviná má pro novináře, kteří nedisponují výše
zmíněnými akreditacemi, klubové celosezónní a jednorázové akreditace. O ty je potřeba zažádat telefonicky
nebo mailem u tiskového mluvčího nejpozději 48 hodin
před výkopem daného zápasu. Klub
si vyhrazuje právo celosezónní a jednorázové
akreditace neudělit.

/mfkkarvina

 @mfkkarvina

/mfkkarvina2003

SK Slavia Praha
WWW.SLAVIA.CZ

U Slavie 1540/2a, Praha 10, 100 00

TISKOVÝ MLUVČÍ A AKREDITACE

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA

Michal Býček
731 427 474
michal.bycek@slavia.cz

Pro utkání ePojisteni.cz ligy platí pouze klubová akreditace SK Slavia Praha. Zástupci médií, kteří nejsou držiteli
sezónních akreditací (klubových či FAČR), mohou žádat
o udělení akreditace před každým zápasem. Pokud jste
majiteli celosezónních akreditací FAČR (STES), bude vám
při vstupu do PRESS centra před utkáním oproti vaší
celosezónní akreditaci udělena naše jednorázová klubová.
Více zde:
http://www.slavia.cz/zobraz.asp?t=media-akreditace

ZÓNA PRO MÉDIA

www.slavia.cz

PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII

Hráči, členové realizačního týmu a další představitelé
klubu nemohou být zástupci médií kontaktováni přímo,
pouze prostřednictvím tiskového mluvčího. Veškerá
účast novinářů na trénincích a neoficiálních akcích týmu
je nutno konzultovat s tiskovým mluvčím.

INFORMACE PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

Otevření tiskového střediska: 60 - 90 minut před výkopem utkání
Vyzvednutí jednorázových akreditací: Vstup pro média
v Mc‘Donaldu EDEN Arény (vždy je upřesněno,
ve výjimečných případech vstup přes VIP Recepci).
Umístění tiskového střediska: 3. patro EDEN Arény,
západní tribuna.
Novinářská místa na tribuně: Na novinářské tribuně
přímo u tiskového střediska.
Wi-fi připojení: Název i heslo vždy vylepené v tiskovém
středisku.

POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Využívání klubových materiálů (fotografie, videa)
je možné po dohodě s pracovníky tiskového oddělení.
Klub tímto žádá média o využívání aktuálních fotografií
s aktuální podobou dresů a respektováním aktuálních
klubových partnerů. V případě absence aktuální fotografie vybraného fotbalisty v dané redakci je k dispozici
na vyžádání.

REŽIM PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

1) Setkání vybraných hráčů obou klubů se zástupci médií
v mix-zóně (prostor v „tunelu“ mezi kabinami
EDEN Arény).
2) Tisková konference hostujícího týmu v tiskovém středisku (bude zahájena poté, co budou ukončeny rozhovory v mix-zóně).
3) Tisková konference SK Slavia Praha.

INFORMACE PRO FOTOGRAFY

Vyzvednutí rozlišovacích vest: U vstupu pro média,
případně v tiskovém středisku pro fotografy.
Pracovní prostor pro fotografy: Na straně u hlavní
tribuny u obou rohových praporků (od malého vápna
na straně za brankou k hranici velkého vápna
za postranní čarou).

/slaviaofficial

/SKSlaviaPrahaFotbal

 @slaviapraha

/tvslavia

