
PŘEDSTAVENÍ

24 | SPORTMAGAZÍN

1. Vstupenky
Na pěkný stadion se dostanete 
nejlevněji za stokorunu v před-
prodeji, který je často využíván. 
Proto se fronty u pokladen příliš 
netvoří.

2. Občerstvení
Po výměně provozovatele stán-
ků si dopřejte chutné klobásky 
a tzv. cigárka za 40 korun, zvlášť 
když je možné naložit si neome-
zené množství chleba a hořčice. 
Na pivo fronty stojí, na klobásy 
ani ne.

3. Hygiena
Pod hlavní tribunou trvá velký 
problém: toalety jsou neustále 
zavodněné, v létě i v zimě. Když 
má fanoušek sandály, nateče mu 
do nich.

4. Komfort
Čtyři tribuny se sedadly, vcelku 
čisté. Od nové sezony je potíž se 
stanem s občerstvením pro speci-
ální permanentkáře: kdo nevlast-
ní modrý náramek, nedostane 
se na WC pod schody a musí jít 
na opačnou stranu tribuny. Při 

utkání s Hradcem Králové z toho 
málem vznikla potyčka diváků 
s ochrankou. Na handicapované 
se myslelo, ale dětský koutek 
chybí.

5. Atmosféra
Kotel fans dělá výtečnou atmo-
sféru, vymýšlí vtipné choreo. 
Když se daří, přidávají se i další 
diváci. Stadion vždy slušně zaplní 
minimálně 5 tisíc lidí, v Uher-
ském Hradišti je fotbal fenomé-
nem.

6. Bezpečnost
Tábory fans jsou naproti sobě 
přes celé hřiště. Hosté mají uza-
vřený sektor, který někdy násilím 
otevřou a dělají nepořádek po 
celém stadionu. Členů ochranky je 
na tribunách dost.

7. Výhled
Ze všech míst výtečný. Ryze fot-
balový stadion bez atletické drá-
hy a jiných rušivých vlivů.

8. Parkovací zóny
Těsně ke stadionu se dostanou 
jen lidé s trvalým bydlištěm 
ve městě a se speciální kartičkou. 
Výhodou je dostupnost pěšky 
z centra a nedaleké velké parko-
viště u Kaufl andu a Teska.

9. Informační servis
Bulletin je narozdíl od webových 
stránek napěchovaný informa-

cemi, ovšem 
předražený 
(28 korun)

10. Suvenýry
Fanshop je na 
stadionu stejně 
jako tzv. slo-
vácká dědina, 
kde po zápase 
vyhrává cimbál 
a ke stánkům 
s občerstvením 
chodí hráči 
diskutovat s fa-
noušky. Fajnový 
bonus.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
místo
8. Městský stadion Miroslava Valenty Po zápase VYHRÁVÁ 

CIMBÁL a hráči 
chodí diskutovat 
s fanoušky. 
V rodinné 
atmosféře se pak 
i tekoucí WC zdá 
snesitelnější. Fotbal 
je tu fenoménem 
- pětitisícové 
návštěvy jsou 
v Uherském 
Hradišti, které 
je domovem 
týmu Slovácka, 
pravidlem.
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1. FC SLOVÁCKO
Hraje zde
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