FC OBSAH
FC a jeden proti
jednomu

FLA-FLU: uvadající
brazilská rivalita
SAMINDRA KUNTI

LUBOŠ BRABEC

10

Na konci 40. let 20. století se
zrodila nebývalá rivalita značek
Adidas a Puma. Intenzita už
trochu polevila, pořád je to
ale fascinující příběh.

„Zrzek“ Lobanovskij
a jeho rivalové
MICHAEL YOKHIN

Po více než sto letech se cesty
elitních rivalů z Ria radikálně
rozešly. Slavné derby mezi Flamengem a Fluminense tak bohužel chřadne.

Zlomená srdce
fanoušků
peruánského „U“
TOMÁŠ NÍDR
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45
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Každý tým má jednoho hlavního trenéra. To ví každý. Ale co
se stane, když vezmete na MS
tři kouče se stejnou zodpovědností? SSSR to kdysi zkusil.

Jak za časů covidu prožívají
členové kotle zápasy svého
Universitario Lima. Proč jim
rivalové z Alianza Lima říkají
„slepice“ a proč na derby smějí
chodit jen domácí příznivci?

FC a (super)clásicos

Clásicos: krásy
a dramata fotbalu
GERMÁN CARRARA

Láska a nenávist
v Buenos Aires
MARTIN MAZUR

31

Superclásico. Magické slovo,
které ve fanoušcích Boky a Riveru – Riveru a Boky vyvolává
vášně, nenávist i obavy o zdraví kardiaků, které raději posílají do kina.
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61

Asi na žádném jiném kontinentu neprožívají derby zápasy tak jako v Jižní Americe.
Zdaleka nejde jen o „Superclásico“. Tady je přehled těch nej.

OBSAH FC
FC a derby v Evropě

Chaos v Sofii
METODI ŠUMANOV

Derby „S“ – nezdolné
kulturní dědictví
FILIP BLÁHA

73

Nejstarší stále hrané derby
střední Evropy přežilo dvě světové války, dvě totality a stalo
se kulturním dědictvím. Jak
se rivalita formovala?

Jedno finále bulharského poháru v roce 1985 málem způsobilo zánik dvou lokálních
fotbalových mocností: klubů
Levski a CSKA

Největší zápas pokazili
chuligáni
LUKÁŠ VRÁBLIK

Nenávist je za odměnu
KAREL HÄRING

90

V Hearts ho milují, fanoušci
Hibernian nesnáší, včetně
slavného spisovatele Irvina
Welshe. Rudolf Skácel to bere
jako poctu.
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O domáci ligový futbal nie je
na Slovensku veľký záujem,
ale vzájomná rivalita Slovana
a Trnavy dokážu pritiahnuť
pozornosť.

FC a derby ve světě
Gangy z Birminghamu
ROBERT O’CONNOR

108

Členové Peaky Blinders patřili
k šéfům podsvětí v Birminghamu. Jak mezi sebou soupeří
„fotbalové“ gangy v druhém
největším městě Anglie?

„Zrádce“ ukrytý
v Praze
VLADIMIR NOVAK

Drsná krása marockých
ultras
GUILLAUME NARGUET

143

Casablanské derby patří k nejbláznivějším na světě. Pochopit jeho vášně znamená ponořit se do nálady a politické
historie arabských zemí.
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„Přeběhlíci“ mají v historii derby zápasů své speciální místo.
Patří k nim i Milko Djurovski,
který vyměnil CZ Bělehrad za
Partizan.
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FC OBSAH
První lásky na celý
život
JAN KALIBA

„El Tráfico“ – bitva
o Los Angeles
151

Pouto k oblíbenému klubu
a emoce z derby zápasů fanoušky neopouští ani po letech strávených na druhém
konci světa. Vyprávějí emigranti do USA z Libanonu,
Íránu a Hondurasu.
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LUKÁŠ VRÁBLIK

163

„Soccer“ to má v USA pořád
těžké, sledovanější je mexická
liga, ale rozdíl se stírá a derby
bez tradice táhne. Američané
milují hvězdy, po Beckhamovi
a Zlatanovi velebí Chicharita.

