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(směje se) „Momentálně se nedaří, ale ani když 
jsme hráli dobře, nebyla návštěva nejlepší.“

Máte ohlasy od známých, jak se jim na stadi-
onu líbí?
„Nikdy jsem o žádném problému neslyšel. Jedi-
ně o tom, že je moc velkej. Když tam přijde pět 
tisíc lidí a kapacita je osmnáct, těch pár tisíco-
vek se úplně ztratí. Jinak jsem od kamarádů 
a sousedů, kteří na fotbal chodí, slyšel pochva-
ly na klobásky. Prý jsou fakt moc dobré.“
Dobrý fotbal, chutné občerstvení... Co byste 
přidal do třetice, aby byl divák spokojený?
„To je jasné, dostupné parkoviště. V Teplicích 
to máme dobré, zaparkovat se dá hned u sta-
dionu. Když se musejí nechávat auta daleko, je 
to velkej problém. Ten teď mají třeba v Brně. 
Když jsem jako malej chodil podávat balony na 
starý stadion za Lužánkami, zaparkovat se dalo 
pomalu kdekoli a na fotbal to bylo pět minut 
pěšky. Myslím, že i kvůli špatnému parkování 
tam lidi na fotbal nechodí.“
Jak by měl podle vás vypadat ideální fotba-
lový stadion?
„Ideální stadion je plnej stadion. Myslím, že 
lidi se cítí na fotbale nejlíp, když je kolem nich 
spousta jiných fanoušků. Samozřejmě cenově 
dostupné občerstvení je taky fajn, ale lidi se 
nechodí na fotbal jenom najíst. Chtějí se tam 
bavit. Kde je hodně lidí a dobrá atmosféra, tam 
je jim nejpříjemněji.“ 

FK TEPLICE

FK ÚSTÍ NAD LABEM

Hrají zde

  1. Vstupenky 10  
  2. Občerstvení 10  
  3. Hygiena 8  
  4. Komfort 9  
  5. Atmosféra 6  
  6. Bezpečnost 10  
  7. Výhled 9  
  8. Parkovací zóny 8  
  9. Informační servis 8  
  10. Suvenýry 7  
  Celkem:  85  
 Účet vystavil
 Stanislav 
 Hrabě

BODY STADIONU

l

stanislav.hrabe@deniksport.cz

9. Informační servis
Bulletin je vydáván na křídovém papíru 
formátu A4, obsah na úrovni.

10. Suvenýry
Klasický návštěvní fanshop chybí, ale 
stánky s běžným sortimentem jsou zabu-
dované v tribuně. Maskot gepardice Jane 
chodí v hledišti za malými dětmi a nevtíra-
vým způsobem se s nimi nechává vyfotit.
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