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V 21. století se fotbalové kluby 
musí po čertech snažit, aby do 
ochozů přivábily diváky. Už 

neplatí, co psal před 80 lety Karel Polá-
ček: „My, fanoušci, scházíme se k posile 
a k povzbuzení. Na nejodlehlejších hřiš-
tích venkovských, i tam, kde nemají ani 
sítí u branek, kde na holém poli tyčí se 
pouze břevna, můžete spatřit, jak oddaně 
přihlížíme fotbalu.“

Současnost nabízí kvanta možností, 
jak trávit volný čas. Kina, koncerty, spor-
tovní akce, výlety, cyklostezky. Mladší 
generace ani nemusí na vzduch. Internet 
ji hypnotizuje stejně jako počítačové hry. 
Vše upírsky vysává peněženky a přede-
vším – konkuruje to fotbalu.

Není nutné, abychom poměřovali čes-
ké poměry s Anglií, Španělskem či Ně-
meckem, kde stojí majestátní fotbalové 
velechrámy. Ale je zapotřebí, aby se kluby 
inspirovaly v péči o fanouška. Už nestačí 
ušmudlaná lavice a šupácké prostředí. 
K dokonalosti má daleko i úchvatný stadi-
on, kde diváka oškubou jako angrešt.

Za kolik?
Domácí zápas se koná dvakrát do mě-

síce. To snad není důvod, aby nešťastné 
manželky zašívaly mužským šrajtofl i. 
Ale odpovídá cena prožitku?

Lidumilní jsou v Teplicích a Liberci. 
Za ligový mač, tedy fotbal na nejvyšší 
úrovni, který lze v Česku spatřit, si úč-
tují 80 korun. Vzhledem k vysoké třídě 
Stínadel i stadionu U Nisy přímo dobro-
srdečná částka.

Oba kluby dávají všelijakými akcemi 
najevo, že jim fanoušek není ukradený. 
Ženy a děti v Teplicích mají vstup zdar-
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KAM SE V LIZE (NE)HRNOUT
 POTŘEBUJÍ SE. 
Sparťanský 
špílmachr Marek 
Matějovský 
oslavuje 
s fanoušky. Bez 
nich by vítězná 
fotbalová gesta 
byla k ničemu.

Kompletní pořadí 
v jednotlivých 
kategoriích na 

ma. Bůhví. Možná se kvůli tomu v regi-
onu vyskytuje nebývalé množství víken-
dových transvestitů (když si Pepa Vojtek 
oholí strniště, má šanci).

„Tuhle fi ntu ještě nikdo nezkoušel,“ 
směje se František Hrdlička, šéf FK Tep-
lice. „Proč taky? Myslím, že vstupné 
není vůbec špatné. Snažíme se lidi mo-
tivovat, aby přišli. Klub musí být aktivní, 
jinak začne příznivce ztrácet.“

Kdo si v Českých Budějovicích poří-
dí permanentku, získá kromě slev na 
suvenýry i privilegium bezplatné jízdy 
v MHD. Sice jenom hodinu před a po 
utkání, ale klub tím veřejnosti výmluv-
ně vzkazuje: podáváme vám ruku, tak ji 
chyťte a přijďte! Mazaně nadbíhá i man-
želkám – další výhodou je 20procentní 
sleva na služby v kadeřnickém studiu, 
jež platí po celou dobu permanentky.

Slavia si naopak osvojila nabobské 
móresy. Taky do hlediště láká různými 
způsoby, ale cenu vstupenek přepálila. 
Synot Tip Arena je krásná a moderní, 
ovšem vysolit za utkání Slavie 150 až 
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