
ČESKÉ BUDĚJOVICE
místo

Permanentkáře 
vozí na zápas 
městská doprava 
zdarma, plechový 
miláček se zase 
dá pohodlně 
zaparkovat hned 
u stadionu. DĚTI 
NEOTRAVUJÍ, mají 
přímo na tribuně 
skákací hrad. Jen 
pozor na to, kam 
si kupujete lístky, 
když se blíží déšť.
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1. Vstupenky 
Ceny (80 až 120 korun) odpo-
vídají nabízenému komfortu. 
Permanentky umožňují bezplat-
nou městskou dopravu na zápas 
a zpět i slevu ve vybraných ob-
chodech.

2. Občerstvení
Stánek se základním občerstve-
ním (pivo, nealko nápoje, klobása, 
sušenky) stojí na každé tribuně. 
Je lepší obětovat 5 minut před 
koncem poločasu, i když fronty 
o přestávce nejsou dlouhé.

3. Hygiena
Na každé tribuně je dostatečný 
počet WC, bez většího čekání. 
Čistota odpovídá potřebnému 
standardu.

4. Komfort
Pohodlná plastová sedadla 
s opěradly a dostatkem místa 
pro nohy. Stadion je krytý, ofi -
ciálně až na první čtyři řady 
u dvou tribun - ale při dešti 
prchají pryč i lidé z dalších pěti 
řad. Pro rodiny s dětmi je připra-

vena samostatná severní tribuna 
s možností zábavy (rozkládací 
pískoviště, skákací hrad, stolky 
a židle s malováním).

5. Atmosféra
Závisí na atraktivitě soupeře. Do-
mácí kotel se pokouší o povzbu-
zování, většinou je ale poloprázd-
ný. Diváci na ostatních tribunách 
se zapojují výjimečně, zpravidla 
těsně po vstřelení gólu.

6. Bezpečnost
Radikální rowdies klub rozpustil 
před čtyřmi lety po útoku na li-
bereckého diváka – od té doby je 
klid. Prohlídky odpovídají riziku 
zápasů, byť jsou ale prohlíženy 
tašky, často se v hostujícím sek-
toru objevuje pyrotechnika.

7. Výhled
Dostatečně strmé tribuny umož-
ňují dobrý přehled z drtivé vět-
šiny hlediště. Pro handicapované 
osoby je vyhrazený prostor na 
severní tribu-
ně s bezbarié-
rovým přístu-
pem pomocí 
plošiny.

8. Parkovací

zóny
Na východní 
straně stadio-
nu pro zhruba 
150 aut (bez 
poplatku), 
částečně se dá zaparkovat i za 
severní tribunou. V nedělních 
hracích časech nebývá problém 
s parkováním v těsné blízkosti 
stadionu, do 5 minut pěšky.

9. Informační servis
Tištěný zpravodaj nabízí mj. vý-
sledkový servis všech družstev 
Dynama (od žáků po A-tým). 
Informační tabule poskytuje zá-
kladní údaje (stav, čas), které bý-
vají doplňovány sestavami, střel-
ci apod. Nezřídka se však stane, 
že tabule přestane fungovat.

10. Suvenýry
FanShop na jižní tribuně nabízí ši-
rokou škálu zboží včetně županů, 
klobouků, ale i koženého křesla, 
držáku SPZ a termosky. V poloča-
se kopou diváci o ceny na branku 
se čtyřmi otvory v rozích.
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6746 diváků

Stadion Střelecký ostrov
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