
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vám několik aktuálních informací ze sportovního prostředí: 

1) Florbalové MS mužů můžete sledovat i v Jihlavě prostřednictvím fanzóny 

Florbalové mistrovství mužů se vrací "domů" po deseti letech, kdo nebude moci sledovat přímo v O2 aréně, 
může zažít atmosféru MS prostřednitvím fanzóny! 
 
- jihlavská fanzóna je umístěna v parku Gustava Mahlera  
- čtvrtek 6. - až neděle 9.12.  
- projekce vybraných utkání na velkoplošné LED obrazovce 
- dobrovodný program, soutěže pro děti 
- občerstvení na místě, vstup ZDARMA 
 
Kdo je na Facebooku, může sledovat oficiální událost, kde se budou průběžně objevovat informace a fotky 
z akce. 
 
https://www.facebook.com/events/202245864021551/ 
 

 
 

2) Možnost propagace aktivit v Novinách jihlavské radnice 

Město Jihlava nabízí možnosti propagace sportovních aktivit TJ, SK v měsíčníku Noviny jihlavské radnice. Noviny 

vychází v nákladu 23 tisíc kusů, distribuce probíhá do schránek všech domácností v Jihlavě zdarma. 

Sportovní strana by měla obsahovat informace například o uplynulých závodech, zápasech, vystoupeních, 

výjimečných událostech nebo o vašich významných úspěších. TJ, SK mohou zasílat pozvánky na události či zápasy, a 

to na daný měsíc, kdy číslo vychází (lednové noviny by měly zvát na lednové zápasy). Pro pozvánky bude vyčleněno 

místo i v kulturním a sportovním přehledu. 

Své příspěvky mohou TJ, SK zasílat na e-mail  aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz  a mohou je zasílat již do lednového 

čísla, které má uzávěrku 11. prosince 2018. Příspěvky zaslané po uzávěrce zveřejněny nebudou. 

Parametry článku: 

Maximálně půl normostrany (což je 900 znaků včetně mezer). K tomu můžete zaslat fotografii, která bude mít 

minimální velikost 500 kB. 

Parametry pozvánky: 

https://www.facebook.com/events/202245864021551/
mailto:aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz


Maximálně čtvrt normostrany (což je 450 znaků včetně mezer), popřípadě grafická pozvánka (leták, plakát v tiskové 

kvalitě). 

Podobně jako jiné redakce si i Noviny jihlavské radnice příspěvky vybírají a redakčně upravují z kapacitních důvodů. 

Může se tedy stát, že se váš příspěvek nedostane do vydání, nicméně je možnost vaše informace zveřejnit na webu 

Jihlavy v tiskových zprávách města  

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

3.12.2018 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 


