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Hodně betonu, 
málo emocí
Ten netěsnící okap pod stře-

chou, z kterého během ne-
dávného fotbalového zápasu 
v moderní Synot Tip Aréně padal 
do prvních dvou řad sedaček roz-
pustilý vodopád dešťové vody, 
by vadil nejméně. Právě tenhle 
drobný nedostatek ostatně činí 
z tohoto betonového kolosu o ně-
co lidštější stavbu.

Národ sešívaných k němu dlou-
há léta upíral své domovské tou-
hy, a nakonec se, aspoň v nájmu, 
dočkal nového stánku, kde jsou 
všechna místa k sezení, v rozích 
svítí velké obrazovky a na zá-
chodcích se člověk nemusí brodit 
potoky čehosi velmi nehezkého.

Pánové z UEFA i českého svazu 
jsou asi nadšeni. Takhle uhlaze-
ně, nablýskaně a nekonfl iktně si 
zřejmě svůj produkt přejí pro-
dávat.

Co se týče mě, stav záchodků 
beru. Bez obrazovek bych se obe-
šel, zvlášť když jsou umístěny tak, 
že několika desítkám lidí brání ve 
výhledu. A dvacet tisíc sedaček? 
Ty vnímám jako symbol pomýle-
ného směru, kterým se atmosféru 
na fotbalových stadionech snaží 
zachránit svazoví funkcionáři. 
Místo přátelského prostředí na-
bízí fanouškům komfort, který 
nikdo nežádá.

Je to stadion, kam zřejmě rádi 
chodí V.I.P., kteří se mohou usadit 
v útulných Party boxech. Ovšem 

fotbalovou atmosféru vždycky 
vytvářeli normální lidé. Ti ne-
chtějí utrácet miliony za místa 
u prostřeného stolu. Stačí jim pi-
vo, klobása a jejich oblíbený klub. 
Tahle jednoduchá fotbalová zvyk-
lost do sterilního prostředí nové 
arény nějak nepasuje. I když je 
pravda, že od nové sezony už je 
možné si na zápasech pivo koupit 
a dokonce se s ním jít posadit i na 
tribunu.

Na českých stadionech se 
v posledních dvou letech často 
objevuje heslo Český fotbal pro 
fanoušky. Jedná se o spontánní 
iniciativu, kterou aktivně podpo-
rují především fanoušci ze sku-
piny Ultras. To, prosím, nejsou 
rowdies, ale lidé, kteří žijí svým 
fotbalovým klubem den co den, 
organizují zájezdy nebo vytvářejí 
nápadité choreografi e.

Oni žijí fotbalem a fotbal se 
hraje právě pro ně. Nebo by to 
tak aspoň mělo být. Ale není. 
Kde je lepší atmosféra? V Hradci 
Králové, kde musí v postupové 
euforii chodit na fotbal ofi ciálně 
„trojhlaví“ diváci, protože pravi-
dla neumožňují větší kapacitu? 
Nebo snad v moderní vršovické 
aréně, jež se stává pro fotbalo-
vý národ místem, které v křečo-
vitém boji za své vlastní přežití 
ničí tradice hned dvou slavných 
pražských klubů?

MARTIN HAŠEK
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