Občerstvení má ve fotbalové kultuře
nezastupitelný význam. Jeho absence
by byla stejná, jako kdyby ve westernu
chyběly koně a zbraně. Teoreticky by to
šlo, ale jen cvok by se zbavoval oblíbených rekvizit.
„Bez piva a klobásy by to nebylo ono,“
říká útočník Liberce a dlouholetý reprezentant Jiří Štajner. „Co může být
lepšího? Fandíte, doufáte ve vítězství,
jste napnutí. O poločase si dopřejete nějakou ňamku a potlacháte s ostatními.
A že to není tak úplně zdravé? No dobře,
ale vyvažuje to skvělá chuť, ne?“
Předloni v Brně propukl neobvyklý
souboj. Přímo na stadionu soupeřili dva
provozovatelé o to, kdo bude v sezoně
zásobovat diváky. Role porotců připadla
fanouškům. „Přišli za mnou, že nejsou
spokojeni s občerstvením. Tak jsme se
domluvili, že si ho můžou sami vybrat,“
vysvětluje majitel brněnského klubu Roman Pros.
Proti sobě stáli obhájce – dosavadní provozovatel – a vyzývatel odjinud.
Kousek od sebe si postavili stánky a rozžhavili gril. V devítičlenné komisi rozhodovali Pros a Karel Jarůšek z klubu, čtyři
vybraní fandové a tři novináři.
Poměrem hlasů 6:3 zvítězil obhájce.
Zabodoval paprikovou klobásou, kte-

rou diváci znali pouze z hlavní tribuny.
Ve zbytku míst nabízel jedině špekáček,
a ten sklízel kritiku.
„Zvolili jsme vás, ale pod podmínkou,
že budete všude prodávat paprikovou
klobásu,“ oznámil mu mluvčí za příznivce. „My chodíme na každý zápas a míváme hlad. Budeme vás celý rok kontrolovat!“
Od letoška zajišťuje potravní a tekutou vzpruhu nová ﬁrma. Klobása za 50
korun není žádná láce, ale prý je výborná.
Náramně spokojené žaludky si vydržují v Teplicích či v Plzni. I jinde si dávají
záležet, protože namíchnout Čecha tím,
že nedostane napít a najíst, z toho kouká
malér.
„Jedl jsem na mnoha stadionech
a tady není co vytknout,“ libuje si plzeňský kapitán Pavel Horváth. „Akorát se
musím hlídat, protože klobásky a pivo
do životosprávy profesionálního fotbalisty nepatří. Což je opravdu krutý paradox.“
I návštěvníci v Edenu si můžou královsky pošmáknout. K výběru mají 10
druhů mastných lahůdek od nejžádanější klobásy, které se prodá dva tisíce kusů
za utkání, až po pizzu, kuřecí křidýlka či
bramborák.
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Na tolik let je
vyprojektován
moderní stadion
v Edenu

Vůně klobás
Od vesnic po města lze zaslechnout
věty jako: „Můj ty bože, to byl zas fotbal!
Aspoň že ﬁguru jsem pohostil náramně,
když už se nepoměly oči.“ Nebo: „Hrajou jak kopyta, ale pane jo, klobásy dělají prvoligový!“

K oblíbeným příchutím sirupů Jupí
jsme pro Vás přidali nové atraktivní
extrakty z bylin a ovoce.

Hra o ceny!
Sbírejte kódy z podvíček sirupů a vyberte si
svou odměnu. Více na www.jupiland.com.
Hra o ceny probíhá od 1.6. do 31.12.2010
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550 korun? Každý nevydělává jako Leoš
Mareš, pánové ředitelé a předsedové
představenstev!
„V cenové strategii Slavia výrazně zvýhodňuje permanentkáře. Ligový zápas je
vyjde od 90 do 226 korun,“ brání se Ondřej Zlámal, tiskový mluvčí sešívaných.
„Klasické vstupenky jsou dražší a určují
se podle atraktivity soupeře. Nejvyšší
kategorie se obvykle týká pouze derby se
Spartou. Věříme, že jsou naše vstupenky
dostupné pro každého fanouška.“
Když je někdo přesvědčený, že Elvis
žije a Lochnesská příšera není mýtus,
proč by vedení Slavie nepodléhalo naivní iluzi, že jim pár stovek za ligu ochotně
šoupne do ručky každý?
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