Poslední vlak

Mistrovství světa
ve fotbale 2014 – Brazílie

Ahoj, jmenuji se Kája. Rád
bych vám pověděl příběh,
který se mně opravdu stal.
Příběh, kde jsem poznal, co
je to kamarádství, odvaha,
síla i slabost. Kde v době
nenávisti zasvitla lidskost
a láska... Chcete tuto zapomenutou událost také prožít?
Tak pojďte s námi!

Hned po olympijských hrách je druhou nejvýznamnější sportovní akcí
roku mistrovství světa ve fotbale (v angličtině FIFA World Cup), které
se letos koná na půdě největšího státu Jižní Ameriky – Brazílie.
jem veřejnosti, neboť 100 dnů před začátkem MS bylo prodáno více než 1,5 milionu vstupenek a celkově se čeká návštěvnost kolem 4 milionů fanoušků z celého světa.

Píše se rok
1944. Naše území
je okupováno
německými vojsky.
Po celém světě
zuří 2. světová
válka. Vojáci
umírají, lidé,
hlavně židé, jsou
pronásledováni.
Na druhou stranu
stále pantátové
chodí na pivo. Tady
v Židenicích třeba
k Malchrům, S.k.
židenice je pořád
nejslavnějším
fotbalovým klubem
a žideničtí kluci?
Však uvidíte!

Gól! Byl, či nebyl?

Prvotinou na MS v Brazílii je zavedení kamerového systému
do prostoru kolem branky. Sedm kamer snímá brankovou čáru
a pomáhá tak rozhodčímu k určení, zda gól padl, či nikoli (z pravidel: míč musí celým objemem přesáhnout brankovou čáru).
Otázkou však zůstávají další sporné momenty, jako je odpískání
pokutového kopu, vyloučení hráče atp. Ty zůstanou nadále na
posouzení rozhodčího.

Česko a MS

Fotbalový svátek

Celý měsíc směřují zraky fotbalových fanoušků a široké veřejnosti na
dění v Brazílii, kde bojuje o jednu z nejcennějších fotbalových trofejí na
12 stadionech 32 týmů, které na tento závěrečný turnaj dokázaly postoupit z kvalifikace. Každý
člověk slaví
svůj
svátek
a v rozmezí od
13. června do
13. července
2014 slaví svůj
svátek fotbal.
O velkoleposti akce svědčí
i obrovský zá-

Když jsem před 4 lety psal o předchozím fotbalovém MS v Jihoafrické republice, zněl název jednoho z odstavců: „Řekni, kde
ti Češi jsou, co se s nima mohlo stát…“ Bohužel ani při letošním MS neznějí na stadionech české chorály, neboť tým pod
vedením Michala Bílka kvalifikaci nezvládl, a sleduje tak dění na
MS pouze přes televizní obrazovky.
I bez české účasti se však můžeme těšit z velké události.
V okénku do historie připomeňme dva české (potažmo československé) úspěchy, a to v letech 1934 a 1962, kdy jsme se
probojovali až do finále, kde jsme ale nakonec podlehli v prvním
případě Itálii a ve druhém Brazílii. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem
historie, neboť tento turnaj vyhrála celkem pětkrát. Dalšími úspěšnými
zeměmi jsou Itálie (4 vítězství) a Německo (3 vítězství). Obhájci titulu
jsou Španělé, kteří ve finále zdolali výběr Nizozemska.

září 1944

Když se s Vojtou
chytneme, tak přichází
na řadu Kuba. Vždy nás
dokáže rozsoudit. Je to
asi tím, kolik má doma
sourozenců.

Toto je můj kamarád Vojta.
Někdy se hádáme, má totiž
pořád chuť vyvádět něco
nebezpečného. Jinak je to
ale správnej kamarád.

Ale
tam se
nesmí, ne?

Vy se
někám chystáte? Vemte nás
taky!

To
není nic
pro holky.

Kluci,
ale Buďte
opatrní!

Kluci,
pojďme prozkoumat ten opuštěný lom
nahoře na hádech.
Kluci sedí před kostelem na předměstí brna ve
čtvrti jménem židenice.

Kolem právě prochází holky.

A co je
asi tam nahoře?

Aby nás
tak chytl hlídač...

Později odpoledne už
kluci prolézají starou
bránou do lomu.

Fuleco a Ronaldo

K symbolům fotbalového MS 2014 patří pásovec Fuleco (maskot), míč
pestrých barev z dílny Adidasu Brazuca a nebo také bývalý nejlepší fotbalista světa a člen organizačního výboru Ronaldo, který řekl: „Turisté,
kteří dorazí na mistrovství, se mohou těšit na nezapomenutelné zážitky.
Brazílie je místem radosti a zábavy a návštěvníky přivítáme s otevřenou
náručí. Do té doby však ještě musíme tvrdě pracovat, abychom byli dobrými hostiteli a vytvořili nejlepší šampionát v historii.“

Neprozraďte
mě, já jsem David,
jsem žid!

V tom kluci zaslechnou
křik.

Co tady
děláš? Mluv!

Tak nechť je tento svátek fotbalu povedený,
SPORTU ZDAR! Petr Lukeš

Tam za
tím kamenem!
Achtung! Halt!!

Cristiano Ronaldo

Brazilský svatostánek fotbalu

Foto: wikipedia.org, Goodfon.com

David se v opuštěném lomu schovával
před nacisty.
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Je za
námi, rychle!

Hlídač si jich asi všiml,
když prolézali branou!
Was
ist das?
Oheň? Radši zavolat vojáky...
Ist besser.

Co
mám dělat??

Tady
zůstat nemůže!

Hlídač sice vzdá pronásledování
chlapců, ale uvidí davidovy věci...

Co bude
dál?
Chytnou vojáci DAvida?
Německý
hlídač jim
o něm určitě
řekne. A co
kluci? Zachovají se
správně? To
vše zjistíte
na dalších
stranách
fotorománu.

