PŘEDSTAVENÍ

6.

MLADÁ BOLESLAV

Městský stadion
5000 diváků

FOTO SPORT: PAVEL MAZÁČ (6)

místo

Těsný kontakt
s hráči umocňuje
fotbalovou
atmosféru. Kdo si
koupí zpravodaj,
pořídí následně
pivo za POUHOU
DESETIKORUNU.
Tahle pohodička
má i svou
odvrácenou tvář početné diváctvo
na západní tribuně
se tekutin zbavuje
poblíž ve křoví.
IVO TÁBORSKÝ

1. Vstupenky

4. Komfort

6. Bezpečnost

Ceny jsou odstupňované od 80
do 140 korun, odpovídají komfortu. Děti do 10 let mají vstup
zdarma, pro starší mládež do 15
let a důchodce platí slevy.

V aréně je 5000 sedaček, všechny jsou kryté. A poměrně čisté.
Rodinná tribuna nabízí i program
pro děti.

U vstupu vás čekají pozorné
prohlídky. Případným střetům
s vášnivějšími fandy z kotle
se vyhnete, rowdies jsou odděleni.

2. Občerstvení

7. Výhled

Pokud se stadion zaplní, u mobilních stánků se tvoří delší fronty.
Klobása vyjde na 35 korun, pivo
na 30, ale se zakoupeným zpravodajem pouze na desetikorunu!
Sortiment je ale slabší.

Dobrý, bez překážek. Ale raději
koukejte jen na trávník, hned
za tribunami se tyčí nevzhledné
paneláky.

8. Parkovací zóny
5. Atmosféra
Ryze fotbalový stadion nabízí těsný kontakt s hráči a pulsuje
to v něm. Za jednou
z branek ovšem
ochozy chybějí.

Parkuje se v okolí stadionu, kde
se dá. Především se využívá parkoviště u Kauﬂandu.

9. Informační servis
Barevný bulletin k zápasu splňuje
nároky pravidelného fanouška,
informačně nasytí. Tabule je bohužel bez projekce.

Hraje zde

FK MLADÁ BOLESLAV

BODY STADIONU
1. Vstupenky
2. Občerstvení
3. Hygiena
4. Komfort
5. Atmosféra
6. Bezpečnost
7. Výhled
8. Parkovací zóny
9. Informační servis
10. Suvenýry
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Celkem:
3. Hygiena
Stadion není průchozí, proto má
svá WC každý sektor. Ovšem diváci na západní tribuně si v hojném počtu ulevují do přilehlých
keříků.
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10. Suvenýry
Fanshop na stadionu nabízí sprchové gely či ručníky v klubových barvách a s logem, najdete
i hrnky s podobiznami hráčů.
Některé zboží lze vyhrát o přestávce v diváckých soutěžích.

Účet vystavill
Robert
Neumann
robert.neumann@deniksport.cz
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