
Stadiony
s Martinem Minhou

Bohemians Praha 1905
 
· Rok založení: 1905 
· Klubové barvy: zelená a bílá 
· Znak: klokan 
 

Městský stadion Ďolíček 

Ďolíček je domovem pražských Bohe-
mians od roku 1932 a fanoušci o něm 
říkají, že je více než stadion. V součas-
né době má kapacitu 6.300 diváků. 
 

Legenda 

Antonín Panenka ve své kariéře poznal 
až do svého odchodu do zahraničí 
jenom jeden klub a to pražské Bohemi-
ans, kde odehrál 230 ligových zápasů 
a vstřelil 76 gólů.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/dolicek

Wow!

 A kde?

... a schoval jsem 

 si tam minci 

pro štěstí.

OMALOVÁNKY



Stadiony
s Martinem Minhou

FK Mladá Boleslav
 
· Rok založení: 1950
· Klubové barvy: modrá a bílá
 
Městský stadion Mladá Boleslav

Stadion byl slavnostně otevřen v roce 
1965 při příležitosti Spartakiády. 
Na přelomu milénia začala přestav-
ba, kdy vznikl útulný fotbalový areál 
s celkovou kapacitou pět tisíc sedících 
diváků. Na Městském stadionu v Mladé 
Boleslavi se také ukázala České repre-
zentace. Poslední zápas tam odehrála 
v roce 2016 s Dánskem a remizovala 1:1.

Legenda 

Marek Kulič neboli Kulda je bývalý útoč-
ník, který dal v dresu Bolky 35 ligových 
gólů a získal s ní v roce 2011 Český 
fotbalový pohár. Nastoupil také ve dva-
nácti zápasech za reprezentační áčko, 
kde se mu povedlo třikrát skórovat.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/boleslav

Co atmosféra
  na stadionu?

Skvělá!
     Útulný a ideální

       stánek.

OMALOVÁNKY



Stadiony
s Martinem Minhou

SK Dynamo České Budějovice 
 
· Rok založení: 1905
· Klubové barvy: černá a bílá 
· Přezdívka: Dynamo
 

Fotbalový stadion Střelecký ostrov

Díky rozsáhlým rekonstrukcím, která 
začaly v roce 2003 se stal Střelecký os-
trov respektovaným místem pro fotbal 
s ambicí hostit i mezinárodní zápasy 
juniorských celků České reprezentace. 
Střelecký ostrov má v současné době 
kapacitu přes 6.500 sedících diváků.

Legenda 

Karel Poborský zahájil profesionální 
kariéru v dresu Dynama a zde ji také 
po šestnácti letech úspěšného fotbalo-
vého života opět ukončil. To už byl záro-
veň předsedou představenstva Dynama.  

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  rozhl.as/streleckyostrov   
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Stadiony
s Martinem Minhou

FC Hradec Králové
 
· Rok založení: 1905 
· Klubové barvy: černá a bílá 
· Přezdívka: Votroci
 

Všesportovní stadion 

Všesportovní stadion v Hradci Králové 
byl otevřen v roce 1960. Nikdo mu ov-
šem neřekl jinak než stadion „Pod 
lízátky“, a to díky specifickým stožárům 
umělého osvětlení, které byly instalová-
ny v roce 1972 a staly se ikonou krajské 
metropole. 
 

Legenda 

Richard Jukl je generálním manažerem 
Hradce, který před příchodem do ve-
dení klubu hrál na pozici záložníka. Ob-
lékal dres Drnovic, Českých Budějovic 
a samozřejmě nejvíce zápasů odehrál 
za hradecké votroky.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/lizatka

Na co se

  těšíte?

Na

  nový stadion

      a lízátka!
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Stadiony
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Hráli jste

 tenkrát 

  na sněhu
   ?

Nejen

 na sněhu,

 ale

  i na ledě. 

OMALOVÁNKY

FK Jablonec
 
· Rok založení: 1945 
· Klubové barvy: zelená a bílá
· Přezdívka: Galácticos 
 

Městský stadion Střelnice

Městský stadion Střelnice byl posta-
ven v roce 1955 na místě, kde již v 19. 
století působil střelecký klub Jablonec. 
Současnou podobu získala Střelnice 
v letech 2003 až 2006 a současná ka-
pacita stadionu je přes 6 tisíc sedících 
diváků.

Legenda 

Rudolf Svoboda alias Houba byl legen-
dárním ofenzivním hráčem Jablonce. 
Ve dvou prvoligových sezónách v letech 
1974 až 1976 dal za tehdejší LIAZ Jab-
lonec 29 gólů, což byla více než polovi-
na všech střelených gólů klubu.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  rozhl.as/jablonecstrelnice 



Stadiony
s Martinem Minhou

MFK Karviná
 
· Rok založení: 2003
· Klubové barvy: bílá a zelená
· Přezdívka: Karviňáci
 

Městský stadion Karviná 

Stadion v Karviné byl otevřen v létě 
2016. Nádherný stadion tvoří původní 
tribuna, kterou doplňují nové ochozy 
a společně uzavírají celý prostor okolo 
hrací plochy. Stadionu dominuje zelená 
barva, která na diváky doslova září. Sta-
dion pojme 4800 sedících diváků.

Legenda 

Michal Papadopulos začínal svoji profe-
sionální kariéru v Baníku Ostrava a vět-
šinu svého fotbalového života strávil 
v zahraniční. To nejslavnější prožil v dre-
su Bayeru Leverkusen. V roce 2020 
se vrátil z Polska do České republiky.  

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/karvina

Karviná byla

 jediná varianta.
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FC Slovan Liberec
 
· Rok založení: 1958
· Klubové barvy: modrá a bílá
 

Stadion U Nisy 

Současná podoba stadionu vznikala 
od začátku devadesátých let, kdy byla 
odbourána velká část skalního masivu 
a do něj vestavěna hlavní tribuna pro 
více než dva tisíce diváků. Následovaly 
další rekonstrukce a výstavba tribun 
za brankami a pro sezónu 2001/2002 
byla otevřena podélná severní tribuna. 
Tím se ustálila současná kapacita sta-
dionu na necelých deseti tisících. 

Legenda 

Tomáš Janů jako hráč získal se Slo-
vanem tři ligové tituly a v Liberci 
až na krátké hostování v Ústí strávil 
šestnáct let. Nyní je ve Slovanu pa-
tronem Akademie mládeže a zároveň 
se na výchově mladých fotbalistů aktiv-
ní podílí. 

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/stadionunisy 
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Stadiony
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FK Teplice
 
· Rok založení: 1919 
· Klubové barvy: modrá a bílá 
· Znak: Černá pěticípá hvězda 
 odkazuje na původní barvy
 

Andrův stadion 

Stadion nese jméno olomouckého 
podnikatele Josefa Andera, který tento 
fotbalový stánek nechal na přelomu 
čtyřicátých let postavit. V současné 
době je Andrův stadion pátým nej-
větším fotbalovým stánkem v České 
republice. 

 
Legenda 

Oldřich Machala je bývalý dlouholetý 
hráč Sigmy Olomouc, konstruktivní sto-
per, který v dresu Sigmy vytvořil rekord 
v počtu startů bez přerušení, zastavil 
se na neuvěřitelném čísle 195. 

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:

To jsou
 oči? 

 Ano, osvětlení 

    stadionu je hodně 

            netradiční. 

OMALOVÁNKY
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Stadiony
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FC Baník Ostrava
 
· Rok založení: 1922 
· Klubové barvy: modrá a bílá 
· Přezdívka: „Chachaři“, „Baníček“ 
 

Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích

Původní stadion pro fotbal a lehkou 
atletiku byl otevřen v roce 1938 a plně 
dostaven v roce 1940. Stadion prošel 
v roce 2012 výraznou rekonstrukcí  
a v současné době má kapacitu přes 
15 tisíc sedících diváků, je plně zakrytý 
a je čtvrtým největším stadionem v čes-
ké fotbalové lize. 
 

Legenda

Tomáš Galásek je bývalý český re-
prezentant, který s partou trenéra 
Brucknera získal bronzovou medaili 
na Mistrovství Evropy v roce 2004 
v Portugalsku. Svoji profesionální kari-
éru začal v Baníku a zde nyní figuruje 
na pozici asistenta trenéra.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  rozhl.as/banikostrava 

 Naším 

      domovem byly 

        Bazaly...

... ale v současné 

  době hrajete 

   ve Vítkovicích.
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Stadiony
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FC Viktoria Plzeň
 
· Rok založení: 1911
· Klubové barvy: červená a modrá
· Přezdívka: Viktorka
 

Stadion

Současný stadion ve Štruncových sa-
dech byl postaven v roce 1955 a ote-
vřen při příležitosti krajské spartakiády.  
Kapacita stadionu je 11.700 diváků, což 
dělá ze Štruncových sadů pátý největší 
ligový stánek.
 

Legenda 

Daniel Kolář získal s Viktorií Plzeň pět 
ligových titulů a zahrál si s Viktorkou 
také Ligu mistrů. 

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  rozhl.as/plzenstadion

Kolik

          máte

      titulů?

Pět

  s Viktorkou

OMALOVÁNKY



Stadiony
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SK Slavia Praha
 
· Rok založení: 1892
· Klubové barvy: červená a bílá 
· Přezdívka: sešívaní
 

Stadion

Sinobo stadium je největší a nejmoder-
nější fotbalový stadion v České republi-
ce, který má kapacitu přes 19 tisíc sedí-
cích diváků. V jeho severní části funguje 
čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 150 
pokojů a v hlavní tribuně se nachází 
Slavia Museum, což je největší fotbalo-
vé muzeum v České republice.
 

Legenda 

Stanislav Vlček je bývalý český fotba-
lový reprezentant, který se Slavií získal 
mistrovský titul. Dvěma brankami proti 
Ajaxu Amsterodam zajistil Slavii vůbec 
první postup do Ligy mistrů pro sezónu 
2007/2008. V současné době je vedou-
cím A týmu.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/eden

V roce 2007 jste 

postoupili do Ligy 

mistrů…

Ano! 

   Porazili jsme Ajax 

        a já dal dva 

             góly.

OMALOVÁNKY



Stadiony
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1. FC Slovácko
 
· Rok založení: 2020 
· Klubové barvy: modrá a bílá 
· Přezdívka: Synot 
 

Městský stadion Miroslava Valenty

Městský stadion Miloslava Valenty 
je ideálním stánkem pro českou fot-
balovou ligu. Je to moderní krásný 
stadion, který pojme přes 8tis sedících 
diváků. Stadion byl slavnostně otevřen 
v roce 2003 a je součástí městského 
sportovního areálu.

 
Legenda 

Michal Kadlec začínal kariéru v teh-
dejším 1. FC Synot a do Uherského 
Hradiště se přes Spartu, Leverkusen, 
Fenerbahce opět vrátil. 

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/slovacko
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Stadiony
s Martinem Minhou

AC Sparta Praha
 
· Rok založení: 1893
· Klubové barvy: modrá, žlutá a rudá
 

Stadion

Stadion stojí od roku 1917. Aktuální 
podobu ovšem Letná získala až bě-
hem velké rekonstrukce v letech 1967 
až 1969, kdy byly postaveny nové 
ocelové tribuny, které se vizuálně 
spojily s hlavní tribunou.  V roce 1994 
stadion opět prošel velkou modernizací 
a  v současné době má Letná kapacitu 
18 tisíc diváků.
 

Legenda 

Tomáš Rosický mezinárodní fotbalové 
jméno získal díky úspěšným angažmá 
v Borussii Dortmund a v londýnském 
Arsenalu. V současné době je sportov-
ním ředitelem Sparty.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/spartaletna

Na Letnou

  jsem se vždy

  těšil.
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Stadiony
s Martinem Minhou

FK Teplice
 
· Rok založení: 1945 
· Klubové barvy: žlutá a modrá 
· Přezdívka: skláři 
 

AGC Aréna Na Stínadlech 

Fotbalový stadion Na Stínadlech je do-
movem teplických fotbalistů od roku 
1973. V současné době má kapacitu 
necelých 18.000 diváků. 

Legenda 

Pavel Verbíř odehrál kompletní svo-
ji seniorskou kariéru za FK Teplice. 
Po ukončení kariéry se stal součástí 
realizačního týmu, kde dnes zastává 
funkci vedoucího mužstva

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/stinadla

  A co je tohle 
    za pohár?

To je naše 
   nejdražší
       trofej. 

       Pochází 
    z Persie!
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Stadiony
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FC Fastav Zlín
 
· Rok založení: 1919
· Klubové barvy: žlutá a modrá
· Přezdívka: ševci
 

Městský stadion Letná 

Stadion Letná byl slavnostně otevřen 
v roce 1953, ale hlavním stadionem 
ševců se stal až mnohem později, kdy 
nahradil původní stadion U elektrárny. 
Současná kapacita je 5.900 diváků. 

Legenda 

Zlínský odchovanec Zdeněk Grygera 
je pro fotbalový národ především český 
reprezentant, který hájil barvy velkoklu-
bů, jako byl Juventus nebo Ajax Amster-
dam.

  Pusťte si to!

  Celý příběh stadionu 
  v audiu a obraze:
  www.rozhl.as/zlinletna
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