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Akce Fotbal v kině se blíží. Zápas Premier League se hraje již 
v neděli. Také vstupenky na El Clásico jsou již v předprodeji

Již v neděli 24. února od 15:05 se uskuteční přímý přenos prvního fotbalového zápasu v rámci akce 
Fotbal v kině. O duel Premier League mezi Manchesterem United a Liverpoolem je velký zájem. V prodeji 
zbývá posledních pár vstupenek. Zároveň byl již zahájen předprodej lístků do vybraných kinosálů 
v Praze a v Brně na druhé utkání, slavné El Clásico mezi Realem Madrid a FC Barcelonou. Akce Fotbal 
v kině vznikla ve spolupráci DIGI TV, stanice Digisport a Cinema City.

„Předprodej lístků na utkání Premier League jsme zahájili v pátek 15. února. Protože podobná akce je v České 

republice ojedinělá, byli jsme zvědaví, do jaké míry fotbalové fanoušky osloví. Vstupenky se prodávaly velmi 

dobře. Na Premier League zbývá posledních pár kusů lístků, což jasně dokumentuje, že o podobné netradiční 

zážitky je mezi fanoušky velký zájem,“ říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb DIGI TV, a doplňuje: 

„Spustili jsme též předprodej lístků na slavné El Clásico a vstupenky na ta nejlepší místa v sálech rychle mizí.“

Přímý přenos utkání Manchester United – Liverpool, který vysílá sportovní kanál DIGI Sport 4 HD, bude 

v České republice k vidění v Cinema City v Praze na Chodově v sálech 05 a 08 a v Cinema City Velký Špalíček 

v Brně v sále 03. Ve stejných multiplexech budou fotbaloví fanoušci v rámci akce Fotbal v kině o týden později, 

v sobotu 2. března od 20:45, sledovat El Clásico, jež v přímém přenosu vysílá DIGI Sport 1 HD. Předprodej 

vstupenek probíhá přes stránky Cinema City, přímý odkaz na něj zároveň vede z webové stránky 

www.fotbalvkine.cz, na níž zájemci najdou veškeré potřebné informace o akci. 

V ceně vstupenky 449 Kč je zahrnuto občerstvení: klasické fotbalové pivo doplní popcorn. Fanoušci, kteří si 

zakoupí lístek na zápas do kina, se zároveň automaticky zapojí do soutěže, v níž mohou vyhrát zájezd do 

Anglie na duel stejných soupeřů v Premier League, respektive na El Clásico. V příští sezoně si tak mohou 

vychutnat atmosféru utkání špičkových evropských týmů přímo na stadionu.

O DIGI CZ
Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, 

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz 

nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení 

DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu 
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působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která 

rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně 

z příjmu, jsou odváděny v ČR.
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