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Místní fandové 
by potřebovali 
pozřít nějaký 
ŽIVOTABUDIČ. 
Přestože jejich tým 
bojoval loni o titul, 
ani jednou nebylo 
vyprodáno. Přitom 
vstupné není drahé, 
navíc ještě existuje 
řada slev. A kuřáci 
si na tribunách 
spokojeně 
vypalují...
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1. Vstupenky
Dobré ceny od 60 do 100 korun, 
zlevněné permanentní vstupenky 
pro invalidy a studenty i bonusy 
pro permanentkáře.

2. Občerstvení
Občas se přihodí, že se na pivo 
musí čekat třeba i dvacet minut. 
Občerstvení někdy připomíná 
martyrium, vzhledem k menším 
diváckým návštěvám je to zará-
žející.

3. Hygiena 
Fronty na toaletu se téměř netvo-
ří, záchody jsou čisté. Za tribunou 
Jih jsou však pouze nedostačující 
záchody Toy Toy.

4. Komfort 
Všech 6280 krytých míst k seze-
ní. Na tribunu Východ „A“ však 
do dolních řad prší. Dojem kazí 
fakt, že na jedné straně za bran-
kou chybí tribuna. V ochozech by 
se nemělo kouřit, zůstává však 
mnohdy jen u zákazu. Dětský 
koutek chybí.

5. Atmosféra
Místní fandové jsou velmi vlaž-
ní. Přestože jejich tým bojoval 

v minulé 
sezoně 
o titul, hle-
diště ani 
jednou ne-
vyprodali. 
Hromadné 
fandění 
celého 
stadionu 
téměř chy-
bí, často 
jsou slyšet 
ojedinělé 
výkřiky.

6. Bezpečnost
Domácí i hostující kotel je oddělen 
– u něj navíc stojí security. A při 
zápasech také hasičské auto, které 
občas zkropí dýmovnice a pyro-
techniku i s rozvášněnými fandy.

7. Výhled 
Velmi dobrý. Na stadionu není at-
letická dráha, handicapovaní mají 
svá místa.

8. Parkovací zóny
Přímo u stadionu mohou par-
kovat pouze VIP, novináři a vo-
zíčkáři. Jinak stojí vozy bez 
poplatku v okolních ulicích, ale 
zaparkovat není problém.

9. Informační servis 
Bulletin, plnobarevný na 16 stra-
nách, za 10 korun. Chybí však 
velkoplošná tabule s opakova-
nými záběry - ta stará, ukazující 
výsledek, občas vynechává...

10. Suvenýry
Dva fanshopy na stadionu, sorti-
ment tradiční.V poločase se losují 
zpravodaje, soutěže chybí.

10. Chance arena
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