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INFORMACE K VÝJEZDU AC MILAN – AS Roma 
 
 
Datum zápasu: neděle 7.5.2017, 20:45 
 

Odjezd: sobota 6.5.2017 

(čas odjezdu dle nástupních míst) 
 
Nástupní města:  

Praha 18:00 – POZOR ZMĚNA NÁSTUPNÍHO MÍSTA !  
odjezd: sobota 6.5.2017, 18:00 hod. - sraz 17:30  

kontaktní osoba: Jarda Novák - tel: +420 604472630  

místo: autobusová stanice u zastávky metra Roztyly (linka C) 
GPS: N 50.0381517, E 14.4772556 

 

Brno 20:30  
odjezd: sobota 6.5.2017, 20:30 hod. - sraz 20:00  
kontaktní osoba: Michal Drnovský - tel: +420 603775307 
místo: benzinka Shell, ul.Opuštěná 6, Brno - naproti Zvonařce 

GPS: N 49°11.12080', E 16°36.74438' 

 

Bratislava 22:00  
odjezd: sobota 6.5.2017, 22:00 hod. - sraz 21:30  
kontaktní osoba: Dado Juhás - tel: +421 907981657 (+421 918347325) 
místo: Obchodné centrum Galéria, Lamač, Bratislava – benzinka OMV, McDonalds 
GPS: N 48°10.552', E 17°03.908' 
 
Všechny prosíme, aby se dostavili na místo odjezdu v dostatečném předstihu, alespoň 20-30 min. 
(Autobus může přijet dříve, tak ať nemusíme na nikoho čekat.)  
Podrobné informace a upřesnění míst odjezdů získáte u kontaktních osob. 
 
Odjezd zpět domů: pravděpodobně 00:00 z parkoviště u stadionu, přesný čas a místo bude 
upřesněno 
 

 
Příjezd do Milána 
 

 Lze předpokládat, že při bezproblémovém průjezdu Rakouskem a severní Itálií přijedeme 
do Milána kolem sobotní 11.hodiny. 


 při příjezdu ke stadionu bude určen čas a místo srazu před zápasem, kde každý 

obdrží vstupenku se SVÝM JMÉNEM !! - každý si to prosím zkontrolujte 


 při vstupu na stadion každý návštěvník prochází přes několik kontrol - je nutné mít u 
sebe doklad totožnosti (OP, cestovní pas) pro kontrolu oproti jménu na vstupence ! 


 změna jména na vstupence není možná ! 



 přesná místa na tribuně nemůžeme bohužel z naší strany nijak ovlivnit, respektujte prosím 

číslo řady a přesného sedadla na Vaší vstupence


 na stadion je zákaz vnášet pití, jídlo a samozřejmě nože a podobné nebezpečné věci 
- nezkoušejte tyto věci přes ostrahu pronést, neboť je možnost problémů 


 jsou povoleny pouze malé fotoaparáty (myšleno kompakty) - zakázány jsou velké 

zrdcadlovky a kamery větších rozměrů 
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Doplňující informace: 
 
 

 při nástupu do autobusu prosím obsazujte přednostně zadní část, sedadla v přední části 
autobusu jsou z důvodu lepší komunikace s řidiči a zástupci dopravce vyhrazena pro 
pověřené zástupce pořadatele výjezdu


 každý účastník by si ve vlastním zájmu měl vyřídit cestovní pojištění na 3 dny, aby se 
předešlo jakýmkoliv problémům 


 autobus bude stavět každé 4,5 hodiny (dle bezpečnostních přestávek řidičů) - v závislosti na 

tom se zařiďte (toaleta, kuřáci, atd...), abychom se vyhnuli zpoždění. Čím častěji se bude 
muset stavět, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že můžeme chytnout nějakou zácpu nebo jiný 
problém na trase a třeba nestihnout zápas, tzn. čím dříve cestu absolvujeme, tím lépe  


 pokud proběhne cesta v pořádku, tak určitě bude dostatek času na návštěvu centra města a 

ofic. obchodů AC, návštěva centra města není nijak organizována fanklubem a každý „je svým 
pánem“  

 

 
Jménem RCeS si Vás dovolujeme požádat o nejvyšší míru přispění k zdárnému průběhu cesty. Rádi 
bychom, aby naším hlavním průvodcem na cestě byla dobrá nálada, vyplývající z vzácné možnosti 
navštívit zápas evropského velkoklubu, z příležitosti spatřit krásné město a v neposlední řadě také z 
radosti se setkání s pravými fanoušky AC Milan. Nekažme si cestu nevhodným chováním, způsobeným 
například neúměrnou konzumací alkoholu. Takový zážitek, pevně věříme, žádnou černou skvrnu 
nezaslouží. Děkujeme. 

 

 

 
Na všechny účastníky se těší  
Rossoneri Cechi e Slovacchi 


