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„Kolikátí bychom tak mohli být? Třetí?“ 
dumal Martin Klein, aniž by znal vý-

sledky ankety. Šestadvacetiletého obránce, 
jenž před pár dny přestoupil do tureckého 
Konyasporu, vítězství teplického stadionu 
potěšilo. Útroby stánku Na Stínadlech pozná-
val už v roce 2001.

Proč podle vás anketu ovládla zrovna Stína-
dla? 
„Zřejmě proto, že se u nás diváci cítí po všech 
stránkách dobře. A stadion i dobře vypadá.“
Nepřekvapuje vás v tom případě, že nevy-
hrál Eden? 
„Ani bych neřekl. Eden je sice nejnovější, ale to 
ještě nemusí znamenat, že tam musí být všech-
no nejlepší. Pravda ale je, že to pořádně znám 
v Teplicích a na Spartě, kde jsem hrával dřív. 
V Edenu jsem byl jenom dvakrát. Těžko můžu 
posoudit, jak vypadají útroby a vůbec veškeré 
zázemí pro fanoušky.“
Diváci možná ani tak netouží po luxusu, jako 
po družné atmosféře a občerstvení, které je 
fi nančně nezruinuje...
„I tohle určitě lidi ovlivňuje. Jestli je párek za 
stovku, nebo za padesát korun, hraje roli. A ta-

ky dostupnost občerstvení, to, jestli je stánků 
dostatek. Stát celej poločas frontu na párek, to 
teda nebude nic moc.“

Stadiony Gambrinus ligy znáte jako hráč, 
osahal jste si alespoň ten teplický v roli fa-
nouška?

„Byl jsem na tribuně při zápasu nároďáku, ale 
že bych si šel koupit občerstvení, to ne. Při-
šel jsem zespodu ze stadionu, sednul si a zase 
odešel.“

Spokojenost diváka v hledišti tedy posoudit 
můžete.
„Fanoušci mají bezvadný přehled o celém stadi-
onu, navíc veškeré informace vidí na velké svě-
telné tabuli, což je taky plus. Nejsou tam žádné 
ochranné sítě, nic, co by je rušilo a bránilo jim 
ve výhledu. V tomto směru je všechno super.“
Nějakou závadu byste na Stínadlech našel?
„Jedinou: že by stadion vypadal mnohem líp, 
kdyby byl plnej. Na poměry české ligy je mož-
ná až zbytečně velkej, zaplnit se může jen na 
zápasech národního týmu, takřka plno bylo 
taky na pohárových utkáních.“
Nechtělo by to v ligových utkáních přidat 
a trochu líp hrát? 

1. Vstupenky
Vzhledem ke komfortnímu pro-
středí lidové ceny (80 korun). 
Děti do výšky 150 cm i ženy mají 
vstup zdarma. Když jde rodina, 
zaplatí jen tatínek. Když jen part-
nerky, jdou obě zdarma.

2. Občerstvení
Na české poměry nadstandard, 
provozovatelem je zavedená vel-
ká cateringová fi rma. Výběr ně-
kolika nealko nápojů včetně piva. 
Nabídka chutných párků a klobás 
(35 korun), ale i bagety, sušenky 
a pochutiny pro děti. Výhodou 

odkládací stolky na stání jako 
v bufetu. Klub láká diváky i na 
akce typu „první pivo zdarma“.

3. Hygiena
Popelnice jsou vždy po ruce 
a čisté. Počet toalet je dostatečný, 
úroveň solidní, k dispozici papí-
rové ručníky. Ženy mají obvykle 
bližší záchody obsazené, ale 
vzdálenější volné.

4. Komfort
Vysoký standard. Stadion je 
vždycky uklizený, na spad prachu 
typický pro severní Čechy jsou 
návštěvníci zvyklí. Bonusem je 

rodinná 
i nekuřác-
ká tribuna, 
zastřešená 
není pou-
ze krátká 
tribuna 
za jednou 
z branek, 
ta se ale 
nepouží-
vá.

5. Atmosféra
Závisí na počtu lidí. Současných 
tři a půl tisíce působí spíš ponuře, 
zato v případě početné návštěvy 
dokonale. Pokud dorazí přes 15 
tisíc diváků, nažhaví opravdový 
fotbalový kotel.

6. Bezpečnost
Bezchybná. Profesionální služba 
zavedené velké agentury, nikoli 
najatí strýčci, muži jsou zkušení, 
proškolení a chovají se slušně. 
Tepličtí fandové odjakživa nejsou 
agresivní. Řádění cizích hord už 
řešila policie.

MARTIN KLEIN

Slyšel jsem chválu na klobásky

7. Výhled
První stadion pro sedící v Čes-
ku musel splňovat spartakiádní 
parametry - dlouhé strany jsou 
zalomené, proto je uprostřed 
delší vzdálenost než v oblouku. 
Použitelná je ale i první řada 
zvýšená o metr nad hrací plo-
chu. Koho trápí fotbal, může se 
uklidnit pohledem na Krušné 
hory, viditelné ze všech míst.

8. Parkovací zóny
Využitelné plochy v přilehlých 
ulicích a u nové haly. Pro menší 
počet diváků jich je dostatek. 
Velký zápas se pozná podle 
toho, že diváci zůstávají už na 
dálnici, kde ovšem hlídá vozy 
policie.
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