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PLZEŇ

místo

Městský stadion ve Štruncových sadech
7425 diváků
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al

PAVEL HORVÁTH

1. Vstupenky

5. Atmosféra

Výše vstupného od 60 do 100
korun odpovídá. Klub se navíc
připojil k projektu Plzeňská vstupenka, lístky je tedy možné objednat a koupit i po internetu.

Na rozlehlém stadionu slabší
průměr. Klub se snaží atmosféře
pomoci pouštěním reprodukovaného bubnování v přerušení hry
před standardními situacemi, je
to však spíš raritka.

2. Občerstvení

U

Široká atletická
dráha, za ní další
volný prostor
před hlavní
tribunou a pak
teprve fanoušci.
To nažhavení
atmosféry nepřidá,
i když tu teď
fotbalově válejí.
Je to ostuda nebo
místní vynález,
když POUŠTĚJÍ
BUBNOVÁNÍ
z reproduktorů?

hu krátké a pohodlné chůze (do
10 minut).

9. Informační servis
Tištěný bulletin Viktorián na
křídovém papíře je graﬁcky i informačně velmi kvalitní, proto je
cena 19 korun velmi slušná. Hla-

Ceny jsou docela příznivé (např.
pivo 25, párek v rohlíku 25, sekaná v housce 35 korun). Sortiment
jeden z nejširších v první lize:
klobásy, langoše, krkovice, limonáda, brambůrky, slané tyčinky,
teplé nápoje... A kvalita je výborná. Stánků je dostatek, včetně toho v sektoru hostů. I při vysokém
počtu diváků se dá nákup v pohodě stihnout za přestávku.

Hraje zde
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6. Bezpečnost
Prohlídky u vstupu jsou standardní jako na jiných stadionech,
zejména před odděleným sektorem hostů jsou důkladné. Přesto
se – stejně jako jinde – dostane
na stadion pyrotechnika.

7. Výhled
3. Hygiena
Počet toalet je dostačující, i pro
invalidy, netvoří se fronty. Zrekonstruované a čisté.

4. Komfort
Stadion není moderní, avšak místa na hlavní (zastřešené) tribuně
jsou osazena sedačkami. Sektory
za brankou nalevo od hlavní tribuny překrývají plachty. Dětský
koutek i kuřácké zóny chybějí.
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VÁ

Kazí ho vzdálenost od hřiště,
která je daná širokou atletickou
dráhou a ještě dalším volným
prostorem před hlavní tribunou.
Mezi ostatními tribunami a plochou je rovněž cca 2 metry široký chodník.

8. Parkovací zóny
V okolí stadionu dostatek ploch,
kde je možné parkování zdarma.
Všechna parkoviště jsou v dosa-

satel je pohotový, světelná tabule
jednoduchá s animacemi.

10. Suvenýry
Vedle hlavní tribuny je stánek se
standardním sortimentem. Suvenýry jsou k dostání i na recepci.
Řada soutěží, v poločase můžou
vylosovaní fanoušci vyhrát
atraktivní ceny: iPod, digitální
fotoaparát a permanentku.
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Celkem:

Účet vystavill
Michal
Petrák
michal.petrak@deniksport.cz
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