
Fotbalu není nikdy dost. I když mráz nám vadí. 

Na úvod fotbalového účtování pár čísel a faktů, jestli dovolíte. Na poslední letošní zápas Bohemians, kteří se 
pyšní nanejvýš loajálními fanoušky, dorazilo 3 041 lidí, což bylo nejméně v celé sezoně.  

Na stadionu Slovácka to o víkendu nevypadalo o mnoho lépe. Návštěva 3 112 byla rovněž nejslabší.            
V Opavě napočítali 3 046 diváků, tedy s přehledem nejméně od chvíle, co se mužstvo vrátilo z brněnského 
azylu. 

I Ostrava si pokazila průměr: 6 251 je sice na prosincové poměry vcelku dost, leč pro Baník nejhorší 
návštěva sezony.Teplice sice už jednou zažily prázdnější tribuny než v sobotu, ovšem 1 543 diváků je stejně 
ostuda. Zvlášť když si uvědomíte, že mužstvo vyhrálo třikrát za sebou, takže si zasloužilo podpořit a 
pochválit. 

Ani mistrovská Plzeň neměla zdaleka plno. Nedělní číslo 5 521 je sotva polovina toho, co chodí obvykle. 
Jen Příbram se udržela na svém sezonním průměru (4 182), jenže tady musíme zdůraznit, že přijel extrémně 
zajímavý soupeř Sparta, který s sebou přivezl zhruba polovinu všech diváků.  

Jinými slovy: na stadionu se očekával daleko větší nával. Místo toho byl pohled na kulisy ligového šlágru 
smutný. Sparťanští chuligáni se v černých pláštěnkách bavili tím, že házeli koule po příbramském brankáři. 
A pořadatelé se ani nenamáhali, aby ze sedaček uklidili sníh, takže v prvních pěti řadách se nedalo sedět. 

Tečku za ligovým podzimem udělal pondělní souboj Jablonce s vedoucí Slavií, na který si našlo cestu 3115 
diváků. I v tomto případě byl nemalý počet z nich z Prahy. 

Tak se fotbalová liga loučí s kalendářním rokem 2018. 

Ještě nikdy v historii nekončila tak pozdě jako letos, týden před Štědrým dnem. Ještě nikdy nenabídla na 
podzim tolik zápasů.Proč? Protože se za pochodu - a po vzoru mnoha evropských soutěží - rozšiřuje o 
takzvanou nadstavbovou část. Co to znamená? Poprvé se mistrovská trofej nebude předávat po třicátém 
kole, tam se jen tabulka rozdělí na tři části, ve kterých všechno postupně vyvrcholí. 

Šestičlenná elita zabojuje o titul, takže se čeká skutečný vrchol sezony. Hrát bude každý s každým. 
Čtyřčlenná střední pasáž si to rozdá o bonusovou možnost. Vítěz skupiny si dodatečně zahraje o vstupenku 
do Evropské ligy. 

Nejhorších šest celků čekají boje o záchranu. Jedenáctý až třináctý tým se spasí, čtrnáctý bude muset do 
baráže se třetím týmem druhé ligy, patnáctý zase s druhým, jen poslední sestoupí hned. 

Na nový systém si budeme muset zvyknout, ne každý mu asi porozumí okamžitě, avšak atraktivita by chybět 
neměla. Přibudou zápasy a pořád bude o co hrát.Jenže závěrečné podzimní kolo zároveň evokuje štiplavou 
otázku: A pro koho se ta liga vlastně hraje?Pro fanoušky, kterým se nechtělo do mrazu, protože všechno je 
zajímavější (a hlavně teplejší) než český fotbal v předvánočním čase? 

Nebo pro šéfy, kteří rozhodli, že je fotbalu málo? 

 Je snadné fotbal odsoudit, protože zápasů přibývá a prakticky nemáte prostor, jak si odpočinout. Aktuální 
sezona odstartovala 20. července, po zběsilém podzimu si teď chvíli odfrkneme a od 8. února následuje jarní 
úprk. Poslední utkání se odehraje 2. června, čili po 317 dnech! 

Ano, je to extrém a určitě se najdou lidé, kteří vám z fleku vysvětlí, jak jim vadí fotbalová inflace. Ale my, 
fotbaloví fanoušci, buďme rádi. Fotbalu není nikdy dost, byť se nám na něj v mrazu příliš chodit nechce. 

                                                                                                                                               Autor:Palička Jan 


