FOTO SPORT: PAVEL MAZÁČ

stranu, byť má stadion svá léta za sebou,
něco jsme na něm prožili. Generace hráčů i generace diváků. Nejde pořád jen
o beton, sedačky, kvalitní osvětlení. Kdo
má majlant, třeba ropní šejkové, může si
postavit architektonický zázrak. Ale zážitky a vzpomínky? To penězi nezaplatíte, to jde jen odžít.“

A co děti?

VZRUCH.
V Uherském
Hradišti nemají
ticho v lásce.
Fandové Slovácka
umí rozbouřit celý
stadion a halasná
atmosféra dodá
fotbalu šťávu.

Jak se zdá, svět je posedlý dětskými
koutky. Musí být všude. V obchodních
střediscích, v kavárnách a restauracích,
brzy jim vyhradí místo i v sexshopech.
Není divu, že novodobé šatny, kde místo kabátů odložíte ratolesti, jsou žádané
taky na stadionech.
„V nejlepších evropských soutěžích je
to běžné,“ podotýká Horst Siegl, bývalý
kanonýr Sparty. „Kluby se víc zaměřují
na rodiny s dětmi. Tím si vychovávají
nové fanoušky.“
V gigantických útrobách některých
fotbalových paláců se skrývají kinosály,
butiky, kadeřnické salony. Stejně tak

boxy s videohrami, kde lze zapařit virtuální partii s legendami klubu. Vyžití pro
kompletní famílii.
Něco takového u nás zatím nehrozí,
ovšem služby pro rodiče, kteří plánují
vzít na zápas malé potomky, výrazně
pokročily.
Jeden z nejlepších programů pro fotbalumilovné klany nabízí Mladá Boleslav. Celý stadion je nekuřácký, rodinám
patří speciální tribuna. „O děti se postarají profesionálové a rodiče můžou v klidu sledovat fotbal,“ popisuje mluvčí klubu Jiří Koros. „V prvním poločase soutěží
o ceny nebo malují obrázky s fotbalovou
tematikou. Po přestávce učíme děti fandit a poznávat jednotlivé hráče.“
No vida. Možná se rozlouskla jedna
velká záhada. Ve školkách si rozrušeně
lámou hlavu, kde ta roztomilá robátka
pochytila slova jako „kurva“, „debil“,
„pičo“. Na lize, paní učitelko!
Na caparty myslí i Sparta. Rovněž se
chlubí rodinnou tribunou s atrakcemi,
jako střelbou na malou branku nebo

BAZALY

U NISY

STŘELECKÝ OSTROV

CHANCE ARENA

FC Baník Ostrava

FC Slovan Liberec

SK Dynamo České Budějovice

FK Baumit Jablonec

Ostravané Bazaly zbožňují, ale
stěhování do Vítkovic je za pár
let neodvratné. Pod stadionem
jsou šachty, gruntovní rekonstrukce je nemožná. Místo něho
by na místě měly vyrůst bytové
domy.

Velký unikát, stadion ve skále.
Hlavní tribuna je zabudovaná
v kopci, na jehož vrchu je postavený internát. Vnitřní prostory
mají klaustrofobické chodbičky
jako v klikatém mraveništi.

Vlajkonoši hostujícího mužstva
mají umožněn vstup pouze branou od řeky. Přístup k tomuto
vchodu mají na internetových
stránkách klubu vyznačený na
mapce.

Při výstavbě tréninkového
hřiště byla nalezena historická
listina, v níž jsou popsány první chvíle sportoviště Střelnice,
které tenkrát zkraje 19. století
bylo skutečně střelnicí. Fotbal
se tam hrál až o dlouhých 150
let později.

V provozu od: 1922

V provozu od: 1934

V provozu od: 1940

V provozu od: 1955
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INZERCE

OPD

Lépe se vám pojede
Do cílů svých cest se díky Operačnímu programu
Doprava (OPD) dostanete rychleji, spolehlivěji
a bezpečněji.
Prostřednictvím OPD jsou z fondů Evropské unie ﬁnancovány projekty
zaměřené zejména na výstavbu nových silnic a dálnic a modernizaci železniční
sítě. Dále je z OPD podporována i vnitrozemská plavba, multimodální doprava,
telematika v dopravě a výstavba pražského metra. V období 2007–2013 může
Česká republika čerpat z fondů EU prostřednictvím OPD pro sektor dopravy
až 150 miliard Kč.
V rámci OPD bylo již Řídícím orgánem OPD schváleno více než 110 mld. Kč
z fondů EU, z toho 54 mld. Kč bylo již příjemcům podpory uhrazeno.
Evropská komise schválila ČR již 3 velké dopravní projekty.
OPD je realizován Ministerstvem dopravy ve spolupráci se Státním fondem
dopravní infrastruktury. Více na www.opd.cz.

www. OPD .cz
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