PŘEDSTAVENÍ

4.

LIBEREC

Když přimhouříte
oči a zapojíte
fantazii, budete
si trochu připadat
jako v Anglii
- diváci milují
BEZPROSTŘEDNÍ
KONTAKT s hřištěm
a hráči. Komfortní
výhled kazí jen
sloupy na hlavní
tribuně. A barevný
bulletin za 10 korun?
No, nekupte to...

9900 diváků

FOTO SPORT: PAVEL MAZÁČ (6)

místo

U Nisy

JIŘÍ ŠTAJNER

1. Vstupenky

5. Atmosféra

8. Parkovací zóny

Ceny 80 a 100 korun odpovídají.
Děti a senioři mají zlevněné permanentky, sleva platí pro tribuny
za brankami.

Stadion v menším připomíná
Anglii: bezprostřední kontakt
diváka s hřištěm a hráči, bez sítí
a dalších bezpečnostních zábran.
Prestižní zápasy jsou zárukou
skvělého zážitku.

Permanentkáři užívají zhruba
350 míst. Celkem bez problémů se dá parkovat v přilehlých ulicích, v blízkosti stadionu jezdí několik autobusových
linek.

2. Občerstvení
Fronty v poločase jsou, nijak extrémní, ale začátek druhé půle se
obvykle nestihne. Stánků je 17,
otevírají se podle očekávaného
počtu diváků. Občerstvení se roznáší i v ochozech při utkání.

Hraje zde

FC SLOVAN LIBEREC

BODY STADIONU

6. Bezpečnost

3. Hygiena
Toalet je na stadionu dostatek,
i pro postižené, jsou ukázkově
čisté a téměř bez front. Muži jich
mají k dispozici 32 plus 118 pisoárů, ženy 55.

4. Komfort
Z 9900 míst je 9172 zastřešených s opěradly. Bezbariérový
přístup, celá východní tribuna je
nekuřácká, na stadionu najdete
dětský koutek.

Liberecký kotel patří k nejslušnějším v republice, vypudil extremisty. U vstupu se prohlížejí
jen batohy, ale na tribuně hlídkují
„stewardi“, pocit bezpečí je velmi
silný.

7. Výhled
Komfortní výhled kazí jenom
nešťastně postavené sloupy na
hlavní tribuně.

9. Informační servis
Ke každému zápasu plnobarevný
bulletin o 28 stranách za 10 korun. Velkoplošná tabule promítá
opakované záběry i ohlasy a sestřihy utkání z minulého kola.
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Celkem:

10. Suvenýry

Účet vystavill

Tři prodejny nabízí široký sortiment včetně oblečení pro děti,
sprchových gelů a pouzder na
mobil.

Hynek
Preisler
hynek.preisler@deniksport.cz
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