TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravní podnik podpoří americké fotbalisty v jejich finálovém boji
Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem vypravením posilového spoje
podpoří tým amerických fotbalistů SC Blades, který bude v neděli 19. července od 14. hodin
hrát na svém domácím hřišti finále soutěže, tzv. „Bronze Bowl“
Dopravní podnik města Ústí nad Labem dlouhodobě podporuje ústecké sportovce a tým amerických
fotbalistů není výjimkou.
„Snažíme se všemi možnými prostředky pomoci všem sportovním oddílům, jednotlivcům a věrným
fanouškům v jejich cestě za úspěchy. Populárním se stává projekt „Hledáme patrony našich vozů“, kde
právě naše vozy vozí jména sportovních oddílů či úspěšných ústeckých jednotlivců. Stejně naše
poslední dva Dětské dny otevřených dveří se nesly v duchu ukázek sportovních dovedností, primárně
nám běží na Facebooku Dopravního podniku Malá prázdninová soutěž o vstupenky do Muzea města
Ústí nad Labem, tentokráte na téma „Slavné ústecké sportovní osobnosti, patroni našich nových vozů“,
uvedl František Chlada, vedoucí Informačního a zákaznického centra.
„S týmem amerických fotbalistů spolupracujeme dlouhodobě, kluci se na finále těší a my jim
pomůžeme dostat k nim co nejširší diváckou obec. A protože se finále koná na Stadionu TJ Olšinky
Svádov, v neděli, kdy linka č. 13 zajíždí do Svádova v nedělním režimu, rozhodli jsme se jim jeden spoj
přidat, aby se tak na zápas dostalo co nejvíce diváků a všichni přijeli pohodlně a v klidu. Zachováme
standardní spoje odjíždějící ze zastávky Divadlo směr Svádov ve 12.29 hodin a ve 13.29 hodin, a
přidáme jeden spoj linky č. 13, který pojede z dané zastávky ve 13.00 hodin. Věřím, že to kluci a
návštěvníci finále ocení, a držíme palce“, doplnil František Chlada.
Zároveň zveme všechny příznivce amerického fotbalu na křest jejich vozu, který se bude konat ve
čtvrtek 23. července od 14.00 hodin ve vozovně Všebořice. SC Blades – one team, one heartbeat.
Více info na www.dpmul.cz, a Facebook/Dopravní podnik města Ústí nad Labem
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