
Buďte laskaví na svůj lokální fotbalový tým 

Zapomeňte na Ligu mistrů, přenosy z Premier League, na Neymara, Ronalda či Messiho. Televizní fotbal je 
fajn, člověk má možnost vidět nejlepší hráče světa prakticky týden co týden, ale pořád je to něco jako 
sledovat porno. Ten pravý, reálný fotbal je jinde. 

Kde? No přece u vás. Na hřišti nebo stadionu ve vašem městě či obci. Tam jde také každý týden o body, 
postupy, prestiž a uznání. Vydejte se podpořit svůj tým. 

Že ti kluci neběhají tak rychle jako hráči v bundeslize, že je na některých poznat účast na včerejší 
tancovačce, že občas někdo nakopne drn místo míče? Nevadí. Každý zápas může mít svůj příběh a být 
dramatičtější než finále mistrovství světa, bez ohledu na úroveň soutěže. 

Garantuju vám, že tolik zábavy u televize nezažijete. Už jen ty hlášky, které člověk vyslechne. Od fanoušků, 
funkcionářů, hráčů, někdy i od rozhodčích. Většina z nich není publikovatelná, ale kdo má uši nastražené, 
pobaví se královsky. 

Mezi svými 

Navíc budete vtaženi do děje mnohem víc než v nějaké profesionální soutěži. Určitě zjistíte, že vlastně 
většinu týmu znáte, s někým jste chodili do školy, jiného potkáváte v obchodě a támhle v útoku, to je 
sousedův vnuk, no ne? Jakmile začnete svému lokálnímu týmu opravdu fandit, už vás to nepustí. 

A ty klobásy! Dlouhodobým terénním výzkumem jsem si ověřil, že na většině venkovských hřišť je kvalita 
mnohem vyšší než u stánku za prvoligovou tribunou. Bez fronty a za leckdy až směšnou cenu.O pivu platí to 
samé. A je celkem jedno, jestli se na trávě zrovna odehrává souboj třetiligový nebo okresní. Strádat 
nebudete.A co je snad největší rozdíl mezi reálným a televizním fotbalem? Vůně čerstvě posekané trávy. 
Kdo jednou přičichne, už se toho nezbaví. 

Včera odstartovala první liga. Úvahy o tom, jestli vyhraje jedna Praha, druhá Praha, nebo snad Plzeň, 
nechme sportovním stránkám. Ale je tu dalších deset úrovní. Od celostátní Fortuna Národní ligy, tedy druhé 
nejvyšší soutěže, přes třetí ligu, divize, krajské soutěže, okresní soutěže až k těm nejnižším patrům, tedy k 
IV. třídě (i když v posledních letech aktivních fotbalistů ubývá a některé okresy už si vystačí jen s II. a III. 
třídou). 

Léto plné změn 

Druhá liga startuje příští víkend, další soutěže se pak budou postupně přidávat. Na konci prázdnin už se 
bude hrát nová sezona i na tom nejzapadlejším hřišti. 

Aby fotbal nenudil ani v letní přestávce, vymysleli na svazu reorganizaci soutěží. Druhá liga se nemění, třetí 
už ano. Česká část třetí ligy (ČFL) je nově rozdělena na dvě skupiny, moravskoslezská (MSFL) rozšířená na 
18 mužstev.Do třetí ligy a do pěti divizí, které jsou jakýmsi mezičlánkem mezi třetí ligou a krajskými 
soutěžemi, nově přibyly B-týmy profesionálních klubů, které v minulých letech hrály juniorskou soutěž. 

I to může leckteré zápasy zatraktivnit, protože šance, že se po trávníku v Horní Dolní proběhne nějaká 
známá fotbalová tvář, je poměrně vysoká. Na druhou stranu se dá očekávat, že budou rezervní týmy pro 
soupeře poměrně nečitelné a že jejich kvalita se bude odvíjet i od toho, kolik hráčů z „áčka“nasadí. 

Tak vypněte televizi a běžte si na dvě hodinky stoupnout k zábradlí. Váš klub i celý český fotbal vás 
potřebuje. Právě teď. 
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