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1. listopadu 2011. 

20:40 středoevropského času, hráči Barcelony a Plzně nastupují k odvetnému zápasu v pražském Edenu. 

Štědrý večer nastal. Jako dítě přichází za zvuku koled k rozsvícenému vánočnímu stromku a nedočkavě vyhlíží 

zabalené dárky, tak i já jsem za zvuků hymny Ligy mistrů vyhlížel barcelonské hvězdy. Messi byl v základní sestavě, co 

víc si přát.  

Slovutná Barcelona zavítala do našeho malého státečku. 

Měl jsem po dlouhé době volný večer. Zapřel jsem se před přáteli a plánoval vychutnání zápasu v klidu a o samotě. 

Moment ne nepodobný zbožnému rozjímání. Usedl jsem před televizor a upřel zraky k modlám. 

20:45 výkop a zvonění telefonu. Přítelkyně, která se u mne na čas ubytovala, volá, že je za tři minuty doma. K čemu je 

mi tato informace v okamžiku výkopu utkání? 

20:50 přítelkyně přichází, zřejmě se chce zavděčit a už ode dveří hlásá: „Všechno vím, poslouchala jsem rádio, Sparta 

vede tři nula.“ Některé věci člověk nepochopí. 

21:02 Bakoš vypíchl na polovině hřiště míč Thiagovi a Petržela uniká Piquému, peláší zcela sám na brankáře Valdése a 

nikdo z obránců Barcelony nemá šanci ho dohnat. Podobným sólem pokořil plzeňský záložník o víkendu obranu 

Hradce, teď má stejnou šanci ve svém životním utkání. Bohužel, trefil jen Valdesovy nohy. Kdo by však čekal, že Plzeň 

vlétne na Barču takovým způsobem? 

21:03 přítelkyně má na srdci cosi strašlivě důležitého. Novinku mi sděluje i přesto, že ji evidentně neposlouchám. 

Posílám ji do kuchyně, ať něco dobrého nakrájí a vybere víno. V naději, že ji tato činnost zabaví až do poločasu. 

21:07 Čišovský podrazil v pokutovém území Messiho. Penalta a domácí stoper musí ze hřiště. Rakouský rozhodčí Robert 

Schörgenhofer je nekompromisní. Zřejmě pomsta za Temelín. 

Balon si postavil sám malý velký Argentinec a s přehledem pokutový kop proměnil. Byl to jeho 200. gól v dresu 

Barcelony. 

Přítelkyně přinesla víno a snažila se mě utěšit. Nějakým blábolem o tom, že se svět nezboří.  

Dvacet minut předváděla Plzeň velmi dobrou hru a živila naději, že by mohla v domácím prostředí Barcelonu potrápit. 

Stačil jediný moment, a vše bylo jinak. Přesilovka soupeře a skóre nula jedna. 

Nalil jsem si víno a smířil se s představou, že jim to Plzeň nandá v deseti. 

21:30 Messi měl před pokutovým územím dost času i prostoru, narazil si míč s Adrianem a sám před gólmanem Pavlíkem 

si už věděl rady. Střelou po zemi zajistil svému týmu dvougólový náskok. Rozhodčí odpískal poločas a já musel 

vyslechnout nešťastnou přítelkyni. 

21:45 čtvrthodinové tlachání skončilo konstatováním, že si jde dát vanu. A já se mohl soustředit na druhý poločas. 

21:54 po zákroku Koláře na Messiho rozehrávala Barcelona přímý kop z nebezpečné vzdálenosti. Přítelkyně ozdobena 

ručníkem na hlavě se motá kolem obrazovky s dotazem, zda proti nám kopou penaltu. 

Poslal jsem ji zpět do koupelny. 

Nakonec se trefil ještě Fabregas. A Messi zkompletoval hattrick. 

Štědrý večer skončil, dopili jsme víno, vypnuli televizi a já usínal s pocitem, že je vše v nejlepším pořádku, neb jsem pod 

stromečkem opět nalezl ponožky. 

 

*** 

 

Pondělní dohrávka Příbrami s Teplicemi připadla na podzimní rovnodennost. Dny se začínají krátit a nastává období 

dlouhých studených nocí. Astronomové se na rovnodennost dívají jako na moment, kdy střed obrazu Slunce na 

nebeské sféře prochází podzimním bodem, který je jedním ze dvou průsečíků ekliptiky se světovým rovníkem. Ekliptika 

má tvar kružnice a protíná nebeský rovník ve dvou bodech. 

Rovnodennost je také okamžikem, kdy je zemská osa přesně kolmá na průvodič Země - Slunce. Průvodič je vektor a 

zemská osa je myšlená přímka, okolo níž se otáčí planeta Země. Ta je třetí planetou sluneční soustavy, největší 

terestrickou planetou v soustavě a jediným planetárním tělesem, na němž se dle současných vědeckých poznatků 

hraje fotbal. 

 

*** 

 

Pavel Horváth, odchovanec Sparty, sestřelil v 16. minutě svůj rodný tým. Znamenitou ranou z trestňáku. Mičuda prolétla 

zdí, orazila břevno, dopadla těsně za tyč a zase vyskočila ven. Cestou ještě stačila vyplašit zvedajícího se Blažka, který 

ani netušil, co se stalo. Gól hodný takového zápasu. 

Těžko říci, kdo byl lepší, fotbal se hrál urputný a bojovný. Vítězem toho dne byl zkrátka Horvy. A jeho gól znamenal 

náskok pěti bodů pro Plzeň. 

Pátek před víkendem se otřásla země.  
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U japonského ostrova Honšú se posunuly zemské desky o dva centimetry. Zemětřesení způsobilo vlnu tsunami, jež 

spláchla desítky tisíc obyvatel.  

Bozi se rozbouřili. Katastrofa apokalyptického rozměru. 

Z hořící jaderné elektrárny začala unikat radiace. 

Japonský úřad pro bezpečnost poslal havárii ve Fukušimě ze čtvrtého na pátý stupeň sedmibodové stupnice. Štěstím 

v neštěstí lze nazvat fakt, že Japonsko je civilizovaná a vyspělá země. Za přístup k této tragédii zaslouží poklonu. 

S pořádnou dávkou nadsázky by se dalo říci, že následky nesou s klidem samurajů.  

Severní Afrika se otřásá též. Ropné věže jsou v ohrožení poté, co sociální nepokoje přerostly v ozbrojený konflikt. 

Prorežimní síly libyjského vůdce Muammara Kaddáfího bombardují Benghází, sídlo povstaleckého vedení. 

Našlo se tělo mrtvé Aničky. Devítiletá holčička byla znásilněna a zavražděna.  

Ve stínu takovýchto zpráv si člověk fotbal neužije. 

Našinec by se měl v sobotu bavit, v neděli spát. Přes týden pracovat a po večerech řečnit o fotbale. Měli bychom si 

užívat výdobytků technické revoluce, pěstovat tělo a ducha, pomáhat bližním a hýčkat si své drobné závislosti. 

O co veselejší by bylo číst na titulních stránkách: Lafata dal druhý hattrick! Nebo: Slavia smetla Teplice! 

Moře nemilosrdně smetlo 6 405 mrtvých a 10 259 pohřešovaných. Život na této planetě nám byl dán darem a nejspíš 

jen na chvíli. 

Nikdy nevíme, kdy nás jedinou ranou sestřelí matka příroda nebo kopačka kanonýra Pavla Horvátha. 

 

*** 

Gastroenterologické vyšetření.  

Stále máme postní období, a tak jsem bral ono vyšetření postně. Celý proces začíná totálním pročištěním trávicího 

ústrojí pomocí projímavého prášku, kterého musí pacient vypít minimálně čtyři litry. Rozmíchal jsem dvoulitrový džbán 

a dal vale buketům pozdních sběrů. 

Aby člověk tolik nevnímal rejdění endoskopem, dostane milosrdnou injekci, která nabudí pocit drobné opilosti a sladce 

se po ní spí.  

Když jsem se probudil, bylo mi řečeno, že se celá věc musí příští týden opakovat, neb má střeva nejsou tak úplně 

v pořádku. 

V letáčku, který jsem obdržel při odchodu z nemocnice, rozebírali nepříznivě působící potraviny, kterých by se měl 

člověk postižený Chronovou chorobou vyvarovat. Bylo tam vyjmenováno vše, co mi dělá velmi dobře: pivo, víno, tvrdý 

alkohol, uzené, hovězí, vepřové, sýry, rybičky v oleji, ovoce s dužinou. A samozřejmě nejzhoubněji působící nikotin a 

kofein. Ještě, že tam nebylo nic proti fotbalu. Jinak by byl seznam kompletní. 

Šel jsem do sebe a odepřel si cigarety a limonády sycené oxidem uhličitým. Přece se nevzdám bůčku, vína, sýra a oliv. 

1. dubna jsem vyrazil opět do práce. Na dlouhých osmnáct hodin. Bez cigaret a bez kávy. Dlouhý perný den, blbej 

Apríl.  

V sobotu si to měla na severské půdě rozdat Sparta s Jabloncem. Vzal jsem si na starost fotbalové studio a těšil se na 

pěkný fotbal. Bookmaker ve studiu mírně favorizoval Spartu, ale nejlepší kurz dával na remízu a na Lafatův gól.  

Tomáš Pekhart, nejlepší střelec ligy, který je ve Spartě na hostování právě z jabloneckého klubu, nastoupil proti 

kamarádům a spoluhráčům. Byl dobře hlídán a do žádné větší šance se nedostal. David Lafata, nejlepší střelec 

Jablonce, se gólově neprosadil, ale odcentroval z prostoru mezi rohovým praporkem a velkým vápnem a míč posadil 

přesně na hlavu Vošahlíkovi, který otevřel skóre. 

Ranou Jakuba Podaného se nám povedlo brzy vyrovnat. Všechno bohužel rozhodla hrubka rozhodčích, kteří nejdříve 

neodpískali faul na Kweukeho v šestnáctce Jablonce a po sporném zákroku na druhé straně dorazil míč za brankovou 

čáru opět Vošahlík. Tomáš Řepka dostal disciplinární trest za obscénní gesto k divákům a nezahraje si derby. Plzeň 

smetla poslední Ústí, vede o osm bodů a hraje nádherný fotbal.  

S obhajobou titulu to vypadá jako s mými střevy, moc se s tím počítat nedá.  

Blbej Apríl. 

 

*** 

 

Pražské derby se hrálo den před padesátým výročím premiérového vzletu člověka do vesmíru. Jurij Gagarin mohl coby 

první pozemšťan spatřit naši planetu v podobě fotbalového míče. Jako velké kulaté cosi. 

První derby pražských S se datuje do roku 1896. Zápas soudcoval Josef Rössler-Ořovský, otec českého sportu, 

spoluzakladatel olympijského hnutí, znalec anglických fotbalových pravidel a majitel koženého kopacího míče. 

Utkání proběhlo v rámci turnaje čtyř pražských celků na Císařské louce. Sledovalo ho 121 platících diváků. 

Sparta vstřelila branku, rozhodčí ji však po zápase dodatečně odvolal. Podle tehdejších pravidel musely oba týmy 

souhlasit s góly a Slavia tehdy branku odmítla. 
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Nemaje video, věřili slovu gentlemanů. 

Zpátky do současnosti. Do letenských karet hrál fakt, že se mužstvo Slavie teprve probírá z krize, v níž uvízlo vinou 

hospodaření funkcionářů a majitelů klubu. Tým z Edenu tak nemohl silné Spartě konkurovat.  

Král je mrtev, ať žije král. Leonard Kweuke opět prokázal, že je platnou náhradou Bonyho Wilfrieda. Silou afrického 

lovce přehrával mladičké sešívance a do dvanácté minuty jim stačil vstřelit dva góly. Zápas byl rozhodnut. Přesto je 

hra v poslední době rozpačitá, jako kdyby se mužstvo stále sehrávalo a hledalo.  

Nebýt války v Africe, radioaktivních úniků v Oceánii, politických otřesů v Evropě a úmyslně založených požárů, mohl 

by se svět kolem 14. dubna roku 2011 jevit při pohledu z kosmu jako civilizovaný. 

Vyšleme tedy do vesmíru zprávu, že jsme Slávku slavně porazili 2:0.   

 

*** 

 

Nejvíce pozornosti na sebe strhla Sparta. Od konce minulé sezony, kterou díky silnému čínskému investorovi ovládla 

Slavia, jako by si na Letné řekli: když mají na Slavii Číňany, my budeme mít zbytek světa. 

A tak se na první pražské ligové derby proti Bohemce sešli: italský trenér Stramaccioni, Francouz Mavuba, Izraelec Ben 

Chaim, Turek Kaya, Slováci Štětina s Dúbravkou, Srbové Plavšič s Vukadinovičem, Rus Karavajev, Mandjeck z Ghany, 

z Bosny a Hercegoviny přicestoval Čivič. Na lavičce seděl Rakušan Janko. Na marodce se uzdravovali Španěl Néstor 

Albiach a Rumun Vatajelu. 

Zřejmě se majitelé Sparty rozhodli pro boj s migrační krizí po svém. Evropská unie se neustále potýká s přílivem uprchlíků 

z jihozápadní Asie a Afriky. Česká politická reprezentace trvale odmítá plnění Bruselem určených kvót a v očích cizinců 

působí naše vlast zřejmě trochu rasisticky. Když se kouknete na soupisku Letenských, nemůže být o rasové 

nesnášenlivosti řeč. Budou-li zahraniční hráči přinášet radost fanouškům, ovace je jistě neminou. Tak, jako se vzpomíná 

na Bonyho Wilfrieda, může se za čas velebit i tato cizinecká legie, nápadně připomínající pověstný Babylón.  

V utkání proti Klokanům nakonec zavlál český prapor. Kapitán David Lafata vstřelil svůj 200. ligový gól a Letná jásala. 

Chorály nabraly bouřlivých rozměrů. 

V závěru zápasu se strhla nefalšovaná letní bouře a společně s vyrovnávacím gólem zelenobílých spláchla ze země 

babylónské nadšení i tři body. 

 

*** 

 

100. výročí založení Československé republiky. 

Před 100 lety se hrála soutěž Středočeská župa, až do roku 1925 předchůdce Československé fotbalové ligy. Ročník 

1918/1919 vyhrál tým AC Sparta Praha. 

Celých jedenáct kol jsem nenašel vůli a chuť jakkoli se vyjadřovat k fotbalu. 

Bavit se s přáteli, ochutnávat víno, poctivě pracovat, rozšiřovat si okruh vědomostí, neustále se udržovat v kondici a ve 

zdraví; to se dá dělat i bez toho, aby si člověk kazil den mizernou hrou týmu, na kterou se nedá dívat. 

Přesto jsem to dělal a vstřebával každé kolo. 

8 výher, 2 plichty a 3 prohry. Bilance ne tak hrozná, ale zcela neodpovídající stavu, v jakém se tým pod stále provizorním 

trenérem Ščasným nachází. 

Na zlínské Letné zazněla před zápasem státní hymna. Na počest naší rodné vlasti.  

Po stoleté fotbalové cestě rozhodl zápas mezi moravským a pražským celkem francouzský legionář Jean-David 

Beauguel. V 85. minutě vystřelil domácím tři body. Sparta opět předvedla dokonalý chaos a zmar a potřetí za sebou 

si odváží venkovní prohru 0:1.    

Oslavy vzniku republiky nás s přáteli dovedly k zamyšlení nad sebou samými. 

Na co máme být hrdí? Kam jsme dovedli tuto zemi? 

V týdnu hrála Plzeň v Madridu. Na slavném stadionu Santiaga Bernabéu. 

Slovenský hráč v dresu Plzně Patrik Hrošovský se zapsal do fotbalové historie: vstřelil na tomto posvátném hřišti gól. 

Určitě by na něj byli hrdí všichni fotbalu znalí Čechoslováci. 

Stejně jako jsme hrdi na kontaktní čočky, hromosvod, Kaplanovu turbínu, ruchadlo, lodní šroub, obloukovou lampu, 

kostku cukru, polarografii, verzatilku, Baťovy polobotky a vršovický dloubák Antonína Panenky. 

Český národ má na co být hrdý.  

28. října roku 2018 to hra pražské Sparty zrovna nebyla. 

 

*** 

 

Závěrečná symfonie o sedmi gólech rezonovala ve čtvrtek pražským Edenem. V domácí odvetě osmifinále Evropské 

ligy porazila Slavia Sevillu.  
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Skóre otevřel ve 14. minutě domácí Michael Ngadeu. Na jeho gól odpověděl z penalty Ben Yedder. V 46. minutě se 

znovu kopalo z puntíku: slávisty poslal do vedení Tomáš Souček. Chvíli na to opět srovnal Munir El Haddadi. 

Prodlužovalo se. Franco Vázquez otočil na 3:2 pro španělský velkoklub. A vypadalo to zle nedobře. Jenomže slávistický 

orchestr si schoval pro vyvrcholení večera strhující ódu na radost v podobě senzačního obratu skóre. Čtvrthodinku 

před koncem srovnal střídající Mick van Buren, načež v předposlední minutě prodloužení zaburácel finální akord: 

Ibrahim Traoré dotlačil míč do sítě a bylo to 4:3. 

Joyful, joyful …  

Už je to tak: někdy se fotbal skutečně dokáže proměnit v ódu na radost. Beethoven by jen zíral. 

 

*** 

 

Odborníci předpokládají, že ve vesmíru existují místa, v nichž gravitace ohýbá světlo i čas do podob zcela 

nepředstavitelných. Diskutují o tom téměř sto let. Zahlédnout černou díru (konkrétně v galaxii M87) se však podařilo až 

nyní. 

První fotografie byla zveřejněna ve středu 10. dubna. 

„Je úžasné konečně vidět snímek objektu, o němž jsme hodně věděli, ale nikdy ho nemohli přímo pozorovat,“ uvedl 

astrofyzik Jiří Svoboda. 

Podobné pocity musely zachvátit i hráče a fanoušky Slavie.  

Do Edenu dorazil evropský tým, který toužili tak dlouho spatřit, ale až dosud ho nemohli pozorovat přímo na vlastní oči. 

Londýnská Chelsea naklusala do Vršovic. K úvodnímu čtvrtfinále Evropské ligy.  

Sešívaní odehráli velmi slušný zápas, který diváky opravdu bavil.  

V 86. minutě nacentroval Willian do slávistického vápna a nabíhající Alonso hlavou rozhodl. Chelsea zvítězila 1:0. 

Velikost čtvrtfinálového klání zcela zastínila dění české fotbalové ligy, stejně jako černá díra ve vesmíru pohlcuje vše 

ve svém okolí. 

 

*** 

 

Lidé jsou různí a líbí se jim různé věci. Co si jeden oškliví, druhého nadchne. 

Namlsáte-li se v týdnu Ligou mistrů (hrou mančaftů jako je Barcelona, Arsenal, Inter Milán apod.), je pak těžké se o 

víkendu plně oddat vášni na našich ligových trávnících. 

Ovšem to není můj případ. Chromého a ošklivého psa své přítelkyně mám taky rád a s láskou ho podrbu za uchem a 

věnuji mu pozornost.  

S ligou je to stejné, mám ji prostě rád. 

 

*** 

 

V týdnu mne oslovil nakladatel, zda bych nechtěl svůj fotbalový deník vydat. 

Myšlenka, že jednou bude tyto řádky někdo číst a možná v nich spatří kouzlo fotbalu, mě vždy velice přitahovala.  

První kniha o této hře byla sepsána v roce 1845 a nesla název „Zákony fotbalu, jak je hrán ve škole v Rugby“. Tím se 

kopaná oddělila od ostatních míčových her a nastoupila vítěznou cestu. 

Má představa dokonalého načasování vydání však byla, že Sparta získá titul a kniha se stane jakýmsi oslavným eposem 

tohoto klubu.  

Po prohře s Boleslaví tomu nic nenasvědčuje.  

Tyto řádky ovšem ani nemusí být o klubových barvách. Fotbal miluji od dětských let, kdy jsem jako malý kluk vstřelil svůj 

první gól. Netušil jsem, co je Sparta, neznal Barcelonu. Že jsme před pěti lety oslavovali Antonína Panenku, Zdeňka 

Nehodu a ostatní mistry Evropy, jsem neměl ani ponětí. 

Běhání za míčem bylo jednou z věcí, co mě naplňovaly radostí, a proto mě to bavilo.   

Fotbal je fenomén naší doby, hýbající světem. 

Třeba se kniha stane malým oslavným eposem této hry. 

 

 


