
2004 Sparta mění majitele, do šéfovského křesla 
usedá Daniel Křetínský, postupem času se z něj 
stává vlastník většinový. Zatímco on sám stoupá 
v žebříčku českých miliardářů setrvale vzhůru, 
Sparta se pod jeho vedením propadá. Intervaly 
mezi tituly se prodlužovaly, Liga mistrů už se stala 
nereálným snem. Sparťanští fotbalisti se o své 
výplaty obávat nemusí, zato fanoušci o trofeje ano.
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1906 Sparta získává jednu ze svých základních identit: obléká 
se do rudé. Dosavadních 13 let její existence nastupovali hráči 
nejčastěji v černých svetrech s velkým bílým S na prsou. Pak se 
ale činovník klubu Otakar Petřík vypravil do Londýna, tam mu 

učarovala temně červená trika Arsenalu, tak jednu sadu přivezl do 
Prahy. Od té doby trvá tradice rudých dresů nepřetržitě.

1913 Sparťanští bafuňáři vyhráli přetahovanou nejlepších 
pražských klubů o vycházející hvězdu Karla Káďu 

Peška. I bez televizních přenosů či sociálních sítí se z něj 
stala megastar své doby. Na oslavu zlatovlasé primadony 
se skládaly songy i celá opereta. Vedle toho, že kapitán 
Sparty i národního týmu byl skvělým fotbalistou, hrál za 
československou reprezentaci také hokej, stihl vystudovat 

dvě vysoké školy, vydával, psal i editoval fotbalový časopis. 
Osobnost dnes již nepředstavitelných renesančních rozměrů.

1937 Diváci poprvé usedli na novou 
železobetonovu tribunu, originální 
a v té době revoluční konstrukce, kde 
ve výhledu nepřekáží žádný sloup. 
Slouží dodnes, pouze ochozy kolem ní 
se mění, nyní už spíše jen chátrají.

1960 Do Sparty přichází Andrej 
Kvašnák, skvělý fotbalista a bavič na 
hřišti i mimo něj. Jak hluboko se zapsal do 
srdcí a pamětí fanoušků, lze vyčíst z toho, 
že desítky let po konci jeho profesionální 
kariéry byl zvolen „Sparťanem století“.

1975 V tom roce se stalo něco 
nepředstavitelného, Sparta spadla do 
druhé ligy. Byla to ostuda nejen její, 
ale celého československého fotbalu. 
O sestupujícím rozhodovalo skóre, a tak 
se v posledním kole konaly závody mezi 
Spartou a Třincem, kdo dá víc gólů. O dvě 
setiny v brankovém podílu byl lepší Třinec, 
od něhož si třetí tým ligy Bohemians 
nechal nasázet potřebných pět branek. 
Zjevná neregulérnost se řešila na nejvyšších 
místech. Údajně sám tehdejší prezident 
Gustáv Husák rozhodl o ututlání skandálu, 
který by poškodil pověst socialistického 
sportu. Výsledky byly uznány, takže ze 
všech falešných hráčů pykala jen Sparta 
a na Letné se rok hrála druhá liga.

1983 Návrat trenéra Václava Ježka. Už na konci 
šedesátých let vybojoval se svými svěřenci na 
Spartě dva tituly, pak si odskočil na vyučenou do 
světa a v osmdesátých letech to rozjel naplno. 
Až fanatický teoretik a zároveň vynikající praktik 
a psycholog dokázal nastavil vítěznou mentalitu, 
na níž navazovali s menšími přestávkami i jeho 
následovníci a Sparta až do konce století sbírala 
jeden titul za druhým
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