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Cristiano Ronaldo 
 
 
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro CR7, * 5. února 1985, Funchal, Madeira) je 
portugalský fotbalista, který v současnosti obléká dres španělského královského 
klubu Real Madrid a portugalské reprezentace. Komplexní fotbalista, který dokáže 
střílet krásné góly i z přímých volných kopů. Momentálně jeden z nejlepších 
fotbalistů světa. Získal ocenění Zlatý míč (2008) i Zlatý míč FIFA (2013). Za rok 2009 
vyhrál cenu FIFA Puskás Award o nejhezčí gól roku. 5. března 2014 v přátelském 
zápase proti Kamerunu zaznamenal 2 góly (výhra 5:1), čímž se stal se 49 brankami 
nejlepším střelcem portugalské reprezentace (překonal Pauletu). 
 
KARIÉRA 
 
Svoji profesionální kariéru zahájil ve Sportingu Lisabon, odkud v roce 2003 
přestoupil za 12,24 miliónů liber do Manchesteru United. 
V létě 2009 přestoupil za 80 milionů liber (94 milionů eur) do Realu Madrid, což je 
rekordní přestup.  
Stal se držitelem Zlaté kopačky za sezóny 2007/08 (kdy v Manchesteru United 
nastřílel za sezónu 31 ligových branek) a 2010/11 (kdy ze 40 góly zajistil Realu 
Madrid 2. místo v La Lize). Cristiano získal i cenu Zlatý míč za rok 2008 a v roce 
2013 Zlatý míč FIFA. 
Dne 24. března 2012 v zápase proti San Sebastianu překonal v dresu Realu Madrid 
klubový rekord v rychlosti s jakou dosáhl 100 ligových branek. Stačilo mu na to 
pouhých 92 ligových utkání. Dosavadní rekordman Ferenc Puskás na to 
potřeboval 105 zápasů.  
V prvním zápase Realu v semifinále Ligy mistrů 2012/13 24. dubna 2013 proti 
Borussii Dortmund vstřelil jeden gól (vyrovnával na průběžných 1:1, byl to jeho 
jubilejní padesátý gól v Lize mistrů a dvanáctý v tomto ročníku LM  ale Real 
nakonec odjížděl domů s porážkou 1:4 a nepříjemnou pozicí pro odvetu. Výhra 2:0 
v odvetě 31. dubna na postup nestačila, Ronaldo se musel se svými spoluhráči 
rozloučit s vidinou zisku poháru pro vítěze Ligy mistrů. Ronaldo v tomto zápase 
gól nevstřelil. 
23. října 2013 vstřelil dva góly v utkání základní skupiny Ligy mistrů 2013/14 
italskému Juventusu, zařídil tak výhru Realu 2:1. Druhý gól vstřelil z pokutového 
kopu. S Realem postoupil z prvního mís2013 jednou skóroval v ligovém utkání s 
Valencií, což byla jeho 18. trefa v ligovém ročníku 2013/14. V tabulce střelců jej 
však o gól přeskočil Diega Costu z Atlética Madrid. Na konci ročníku se Ronaldo 
stal s 31 vstřelenými góly nejlepším kanonýrem Primera División. Ligový titul v 
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sezóně sice nezískal (vyhrálo jej Atlético Madrid), ale stal se vítězem Ligy mistrů 
UEFA po finálové výhře 4:1 po prodloužení v derby právě nad Atléticem Madrid. K 
vítězství přispěl jednou brankou a se 17 góly (rekord soutěže) se stal také 
nejlepším střelcem tohoto ročníku Ligy mistrů a obhájil tak své prvenství z 
předchozího ročníku (celkem se stal králem střelců LM třikrát, ještě v sezoně 
2007/08). Ronaldo se stal zároveň prvním hráčem v historii, který skóroval ve finále 
za dva různé vítězné týmy LM. ta v základní skupině B do vyřazovacích bojů Ligy 
mistrů 2013/14. V posledním utkání skupiny 10. prosince 2013 vstřelil gól proti 
dánskému týmu FC Kodaň a přispěl tak k vítězství 2:0. Zároveň to byla jeho devátá 
branka v základní skupině, čímž vytvořil nový rekord LM. 22. prosince  

 
 

Petr Čech 
 
Petr Čech (* 20. května 1982 Plzeň) je český fotbalový brankář. V současnosti je 
brankářem anglické Chelsea FC a české fotbalové reprezentace. Mistr Evropy 
hráčů do 21 let z roku 2002. V minulosti hrál v týmech Viktoria Plzeň, Chmel 
Blšany, Sparta Praha a Rennes. Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších 
fotbalových brankářů na světě. Po Milanu Barošovi, Vladimíru Šmicerovi a Marku 
Jankulovském se stal v roce 2012 čtvrtým českým vítězem prestižní Ligy mistrů. 
Klubový rekord Chelsea FC v počtu vychytaných nul ve všech soutěžích, který 
držel s 208 čistými konty Peter Bonetti, překonal 11. ledna 2014.  
V červnu 2003 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Martinou Dolejšovou, 
spolužačkou ze Sportovního gymnázia v Plzni, se kterou má dceru Adélu (* 2008) a 
syna Damiána (* 2009). Mezi jeho záliby patří hra na bicí.  
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FC Viktoria Plzeň 1989 – 1999 
V žákovských výběrech začal jako útočník, až ve 4. třídě si jej vyhlédl trenér 
gólmanů. Od té doby se pevně uchytil v prostoru mezi tyčemi. V době kdy hrál za 
dorost Viktorky, poprvé nastoupil v reprezentačním výběru (do 15 let). Úspěšné 
vystoupení na ME do 16 let, kde byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje, 
předznamenalo začátek veleúspěšné kariéry. FC Viktoria Plzeň však nedokázala 
ocenit kvality mladého brankáře a za pouhých 350 tisíc Kč jej přepustila do klubu 
FK Chmel Blšany. Chelsea F.C. 2004 – doposud[editovat | editovat zdroj] 
V lednu 2004, ještě před mistrovstvím Evropy, souhlasil s letním přestupem do 
londýnské Chelsea F.C. za téměř půl miliardy korun a podepsal pětiletý kontrakt  
 

 
 

 
Lionel Messi 
 
Lionel Andrés Messi Cuccitini (* 24. června 1987 Rosario, Argentina) je argentinský 
fotbalista, který v současnosti hraje za katalánský klub FC Barcelona a nosí číslo 
dresu 10. Stylem hry bývá přirovnáván k slavnému argentinskému fotbalistovi 
Diego Maradonovi.  
V sezóně 2011/12 nastřílel ve španělské lize rekordních 50 gólů a ve všech 
soutěžích nastřílel též rekordních 73 gólů. Vstřelil nejvíce gólů v jednom utkání 
Ligy mistrů, v odvetě osmifinále LM 2011/12 7. března 2012 proti Bayeru 
Leverkusen nastřílel 5 gólů (FC Barcelona zvítězila 7:1 a postoupila dál). 
9. prosince 2012 po dosažení 86. branky překonal o gól předchozí světový rekord 
německého útočníka Gerda Müllera z roku 1972 v počtu gólů nastřílených za 
kalendářní rok (dosáhl toho v utkání La Ligy proti Betisu Sevilla). 74 gólů dal 
v dresu Barcelony, dalších 12 za argentinskou reprezentaci. Rekord zpochybnil 
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zambijský fotbalový svaz a brazilský fotbalový klub CR Flamengo. Zambijský 
fotbalový svaz tvrdil, že zambijský hráč Godfrey Chitalu si v roce 1972 údajně 
připsal 107 gólů. Flamengo zase upozorňovalo, že jeho hráč Zico dal v roce 1979 
celkem 89 gólů. FIFA se vyjádřila, že góly zambijského fotbalisty nelze ověřit a tak 
Messiho rekord zůstává v platnosti. Celkem Messi vstřelil za rok 2012 91 gólů, 
překonal tak předchozí rekord Gerda Müllera o 6 branek.  
Současně Messi 9. prosince 2012 překonal rekord historicky nejlepšího střelce 
Barcelony Césara Rodrígueze, který v letech 1939–1955 nastřílel 190 gólů. Lionel 
Messi docílil v utkání proti Seville 191 gólů, přičemž někteří statistikové uvádí, že 
vstřelil za FC Barcelonu dokonce 192 branek.  
 

 
 
 

 
Gareth Bale 
 
Gareth Frank Bale (* 16. července 1989, Cardiff, Wales) je velšský fotbalový 
záložník a reprezentant, který momentálně působí ve španělském klubu Real 
Madrid. 
Tottenham Hotspur 
Bale přestoupil v květnu 2007 ze Southamptonu do Tottenhamu za 10 milionů liber.  
V zápase Ligy mistrů 2010/11 proti Interu Milán nastřílel hattrick, ale Tottenham 
prohrál výsledkem 4:3. Následně byl zvolen hráčem zápasu7. března 2013 
absolvoval první zápas osmifinále Evropské ligy 2012/13 proti italskému klubu 
Inter Milán, Tottenham vyhrál na domácím stadionu White Hart Lane 3:0 a Bale 
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vstřelil v 6. minutě první gól. Tottenham později vypadl ve čtvrtfinále se 
švýcarskou Basilejí. 19. května 2013 v posledním ligovém kole Premier League 
2012/13 v zápase se Sunderlandem zařídil vítězství Tottenhamu 1:0. Zakončil tak 
podařenou sezónu (během níž nasbíral i několik individuálních ocenění) na třetím 
místě v tabulce kanonýrů Barclays Premier League (vsítil celkem 21 branek). 
Tottenhamu však toto vítězství nestačilo na postup do Ligy mistrů, se 72 body 
skončil až na pátém místě a kvalifikoval se do předkola Evropské ligy 2013/14.  
 
 
Real Madrid 
1. září 2013 byl oficiálně potvrzen přestup tohoto záložníka do Realu Madrid, 
částka ale nebyla oficiálně zveřejněna. V anglickém tisku byla uváděna suma 100 
milionů eur, čímž by se Bale stal nejdražším fotbalistou historie, Real Madrid TV a 
španělská média však uvedla přestupovou částku 77 milionů liber (cca 91 milionů 
eur), která je nižší než cena Cristiana Ronalda při jeho přestupu do Madridu v roce 
2009 (tehdy 80 milionů liber). V říjnu 2013 oznámil částku 91 milionů eur také 
prezident Realu Madrid Florentino Pérez.  
Při svém debutu v Primera División 14. září 2013 vstřelil Bale gól, který stačil 
pouze na konečnou remízu 2:2 s Villarrealem. 30. listopadu 2013 vstřelil v dresu 
Realu svůj první hattrick, bylo to v ligovém utkání proti Realu Valladolid (výhra 
4:0). Ligový titul v sezóně 2013/14 sice nezískal (vyhrálo jej Atlético Madrid), ale 
stal se vítězem Ligy mistrů UEFA po finálové výhře 4:1 po prodloužení v derby 
právě nad Atléticem Madrid. K vítězství přispěl jednou brankou. Rovněž vyhrál s 
Realem Copa del Rey 2013/14 (španělský pohár).  
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David Beckham 
 
David Robert Joseph Beckham OBE  (* 2. května 1975, ve Whipps Cross nemocnici 
v Leytonstonu, Londýn, Velká Británie) je bývalý anglický fotbalový záložník, jenž 
naposledy hrál za francouzský tým Paris Saint-Germain ve  francouzské lize Ligue 
1. Jeho největší předností byly precizně zahrávané přímé kopy a centrované míče, 
které s velkou přesností nacházely spoluhráče. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 
nejlepších žijících fotbalistů. 18. května 2013 odehrál proti týmu Brestu (výhra 3:1) 
své poslední soutěžní utkání na domácím stadionu. Vyhrál ligový titul v anglické, 
španělské, americké a francouzské lize. 
 
Paris Saint-GermainKoncem ledna 2013 přestoupil do francouzského ambiciózního 
klubu Paris Saint-Germain (PSG), kde se stal spoluhráčem mj. švédského 
kanonýra Zlatana Ibrahimoviće, jenž tou dobou vedl tabulku střelců francouzské 
nejvyšší fotbalové soutěže. Beckham debutoval 24. února ve 26. kole Ligue 1 proti 
Olympique de Marseille, šel na hřiště v 76. minutě a založil akci, na jejímž konci byl 
druhý gól v síti Marseille. Zápas skončil výhrou PSG 2:0. Již o několik dní později 
27. února se PSG střetlo s Olympique Marseille opět, nyní v osmifinále 
francouzském poháru a tentokrát anglický záložník nastoupil v základní sestavě a 
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odehrál 86 minut. PSG zvítězil opět 2:0 a postoupil do čtvrtfinále. Na konci sezóny 
2012/13 získal s PSG ligový titul. 18. května 2013 pak v zápase proti sestupujícímu 
Brestu odehrál své poslední soutěžní utkání na domácím stadionu (výhra 3:1), 
několik dní předtím oznámil konec své hráčské kariéry po ukončení sezóny 
2012/13. V utkání přihrál na jeden gól.  
 
 

 
 
 

Pavel Horváth 
 
Pavel Horváth (* 22. dubna 1975 v Praze) je český fotbalový záložník a bývalý 
reprezentant hrající v současnosti za Viktorii Plzeň. Je to klasický „špílmachr“ - 
tvůrce hry.  
Je podruhé ženatý, první manželkou byla Hedvika, současná manželka Jana 
Kollera. S druhou manželkou Janou má dceru Adrianu a syna Patrika. V září 2012 
natočil krátký videoklip pro podporu své autobiografické knihy Pavel Horváth: Můj 
příběh nekončí, v němž se představí jako fotbalový brankář. Mimo něj v klipu 
účinkuje i režisér Jakub Kohák, fotbalista Petr Jiráček a hokejista Jiří Hudler.  
V letech 2010, 2011, 2012, 2013 zvítězil v české anketě Fotbalista roku v kategorii 
Osobnost ligy.  
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FC Viktoria Plzeň 
Sezóna 2008/09 
Po svém příchodu do týmu Plzně vedeného trenérem Jaroslavem Šilhavým převzal 
kapitánskou pásku. V lize debutoval 2. srpna 2008 v domácím zápase 1. kola proti 
Viktorii Žižkov, přičemž se uvedl i střelecky, ve 26. minutě otevíral z pokutového 
kopu skóre střetnutí, které skončilo vítězstvím domácího mužstva v poměru 3:2. 
30. srpna 2008 v 5. kole zařídil svým gólem z přímého kopu remízu 1:1 
s hostujícími Teplicemi. 27. září v 8. kole jen korigoval domácí prohru s Baníkem 
Ostrava 1:3 (trefil se v 57. minutě za stavu 0:2 pro hosty). Další gól přidal 26. října 
v zápase 11. kola proti domácímu Střížkovu, z přímého kopu obstřelil zeď 
z protihráčů a jeho technická střela zapadla přesně k tyči. Plzeň šla v Praze do 
vedení a nakonec zvítězila 2:0. Další přesný zásah se Horváthovi podařil až v jarní 
části sezóny 4. dubna 2009 proti domácímu Baníku Ostrava, kdy v 56. minutě 
proměnil pokutový kop a zvýšil na 2:1. Plzni se vydařila odveta za porážku 
z podzimní části a Ostravu nakonec porazila rozdílem třídy 4:1. Následující kolo 
12. dubna se podílel jednou brankou na „demolici“ Zlína, který Plzeň rozstřílela 
doma 5:0. V rozmezí dvou minut (50.-52.) zahrával Pavel Horváth rohové kopy. 
V prvním případě nacentroval míč přesně na hlavu Františka Ševinského, který 
vstřelil jeden ze svých dvou gólů v utkání. Ve druhém případě trefil centrující 
Horváth vzdálenější tyč zlínské brány, od níž se míč odrazil do sítě. Podobný 
kousek se mu podařil 25. dubna v domácím střetnutí se Střížkovem, tentokrát si 
jeho umístěnou střelu z rohového kopu srazil brankář hostí Jaroslav Beláň do sítě. 
Horváth tak stanovil konečné skóre 3:0. 9. května 2009 zvyšoval v domácím utkání 
proti Zbrojovce Brno v 52. minutě z pokutového kopu na průběžných 3:0, hostům 
se podařilo snížit na konečných 3:2. Ke konci zápasu se ještě Pavel Horváth 
neúspěšně pokusil přelobovat brněnského brankáře Bureše. Byl to poslední 
hráčův gól v sezoně 2008/09, nastoupil ve 27 zápasech (vždy v základní sestavě) a 
vstřelil celkem 8 branek. Plzeň skončila v tabulce na 8. příčce. 
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Neymar 
 
Neymar da Silva Santos Júnior, či krátce Neymar (* 5. února 1992 Mogi das Cruzes, 
Sao Paulo, Brazílie) je brazilský fotbalista. Hraje jako útočník ve španělském 
ligovém klubu FC Barcelona a v brazilském národním týmu. Je považován za 
jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů nejen v Brazílii, ale i ve světě. Vyniká 
vytříbenou technikou. 
Dne 30. prosince 2010 obsadil třetí místo za Andrésem D'Alessandrem a Juanem 
Sebastiánem Verónem v anketě Fotbalista roku Jižní Ameriky, v roce 2011 a 2012 
již tuto anketu ovládl. Za rok 2011 vyhrál cenu FIFA Puskás Award o nejhezčí gól 
roku. Je známý svým zrychlením, rychlostí, kličkováním, zakončením a 
technickými schopnostmi. Díky svému stylu hraní je kritiky, médii a fanoušky 
srovnáván s Lionelem Messim a brazilskou legendou Pelém, který sám označil 
Neymara za "nejlepšího fotbalistu na světě". 
 
FC Barcelona 
V dresu FC Barcelona debutoval 30. července 2013 v přátelském utkání v PGE 
Areně v Gdaňsku proti domácímu týmu Lechia Gdańsk. Nastoupil 12 minut před 
koncem řádné hrací doby, střetnutí skončilo remízou 2:2. V La Lize debutoval 
18. srpna 2013 v prvním kole proti Levante UD, do zápasu nastoupil v 63. minutě. 
Barcelona deklasovala soupeře 7:0. První gól vstřelil 21. srpna 2013 v Supercopa 
de España, kde vyrovnával na konečných 1:1 s Atléticem Madrid. S klubem tuto 
trofej vyhrál. 24. září 2013 vstřelil svůj první ligový gól (ve svém šestém zápase) 
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proti Realu Valladolid, když v 5. minutě otevíral skóre utkání, které skončilo 
vítězstvím Barcelony 4:1.  
S Barcelonou postoupil ze základní skupiny H do vyřazovacích bojů Ligy mistrů 
2013/14, katalánský tým v ní obsadil první místo. V posledním utkání skupiny 
11. prosince 2013 vstřelil hattrick proti skotskému týmu Celtic FC a přispěl tak k 
drtivému vítězství 6:1. Byl to jeho premiérový hattrick v dresu Barcelony a zároveň 
se poprvé střelecky prosadil v evropské Lize mistrů. O necelý týden později v 16. 
kole La Ligy sezóny 2013/14 zařídil dvěma góly výhru 2:1 nad Villarealem, dokázal 
tak opět střelecky nahradit zraněného klíčového hráče Barcelony Argentince 
Lionela Messiho.  
 

 

 
Iker Casillas 
 
Iker Casillas, plným jménem Iker Casillas Fernández (* 20. května 1981 v 
Móstolesu) je španělský fotbalový brankář působící v Realu Madrid, kde plní roli 
kapitána. 
Klubová kariéra 
Už v 17 letech nastoupil v dresu Realu Madrid. Má smlovu s Realem Madrid do 
roku 2018. Některými odborníky je považován za jednoho z nejlepších gólmanů v 
historii fotbalu. Je znám díky svým dalekým skokům. To mu přineslo přezdívku Cat 
nebo Caty (kočka). V roce 2013 se zranil (při střetu mu ji zlomil Álvaro Arbeloa; při 
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zmatku chtěl Iker skočit po míči, Álvaro ho chtěl odkopnout, ale kopl Casillase do 
ruky). Real Madrid šokoval čas zranění (až 12 měsíců). Náhradní brankář Antonio 
Adán nebyl považován za dostatečnou náhradu, proto do Realu přišla posila Diego 
López Rodríguez.  
Ligový titul v sezóně 2013/14 sice nezískal (vyhrálo jej Atlético Madrid), ale stal se 
potřetí vítězem Ligy mistrů UEFA po finálové výhře 4:1 po prodloužení v derby 
právě nad Atléticem Madrid. Při prvním inkasovaném gólu (hlavičkoval Godín) 
chyboval, špatně vyběhl.  

 
 
Diego Maradona 
 
Diego Armando Maradona (* 30. října 1960, Buenos Aires, Argentina) je bývalý 
argentinský fotbalista a bývalý trenér argentinské fotbalové reprezentace. 
Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších a nejtalentovanějších světových 
hráčů všech dob. S národním týmem Argentiny zvítězil ve finále Mistrovství světa 
hráčů do 20 let 1979 v Japonsku, mistrovství světa 1986 v Mexiku a byl druhý na 
mistrovství světa 1990 v Itálii. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 nejlepších 
žijících fotbalistů. Diego Maradona vyrůstal ve Villa Fiorito, chudinské čtvrti 
hlavního města Argentiny Buenos Aires. Má dva mladší bratry, Huga a Eduarda. 
Oba byli rovněž profesionálními fotbalisty. Svůj debut v profesionálním fotbale si 
Maradona prožil v týmu Argentinos Juniors 20. října 1976, deset dní před svými 
šestnáctými narozeninami. V tomto klubu Maradona hrál do roku 1981, poté 
přestoupil do týmu Boca Juniors. Po mistrovství světa v roce 1982 změnil své 
působiště znovu,tentokrát se stěhoval do španělské Barcelony. Maradona byl 
ofenzivní hráč malého, podsaditého vzrůstu. Jeho krátké silné nohy a nízko 
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položené těžiště mu dávaly výhodu v krátkých sprintech, navíc byl Maradona 
geniální míčový kouzelník. Hrál zpravidla levou nohou, a to i v situacích, kdy bylo 
vzhledem k poloze míče zdánlivě vhodnější hrát pravačkou. 
Na mistrovství světa MS 1982, MS 1986, MS 1990, MS 1994 odehrál 21 zápasů a 
vstřelil 8 branek. 
 

 
 

Antonín Panenka 
 
Antonín Panenka (* 2. prosince 1948, Praha) je bývalý československý fotbalový 
reprezentant, mistr Evropy z Bělehradu 1976. 
 
Panenkova penalta 
Slavná proměněná penalta Antonína Panenky se zapsala do historie fotbalu. Hráč 
si postavil míč na značku pokutového kopu v situaci, kdy tíha zápasu nemohla být 
větší. Stav 2:2 po prodloužení, v závěrečném penaltovém rozstřelu proti týmu 
Západního Německa (první rozstřel v historii finále evropských šampionátů) čtyři 
českoslovenští a tři němečtí fotbalisté proměnili, čtvrtý německý hráč Uli Hoeneb 
přestřelil bránu. Antonín Panenka byl v situaci, kdy Sepp Maier skočil do strany 
zatímco Antonín Panenka míč lehce podkopl a poslal jej dloubáčkem doprostřed 
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brány. Titul tak získalo Československo.mohl Československu zajistit první titul v 
historii. Rozběhl se, čímž předstíral prudkou ránu, německý brankář  
 
 

 
 
Můj názor 
 
Z těchto 10 fotbalistů mám nejraději 3 - jsou to: 

1) Cristiano Ronaldo 
2) Lionel Messi 
3) Antonín Panenka 

Tito tři fotbalisti se  proslavili po celém světě. Antonín Panenka je nejznámější 
v historii českého fotbalu. Cristiano Ronaldo se  stal mým idolem kvůli jeho práci 
s míčem. Lionela Messiho si cením, protože  získal 4krát zlatý míč a obdržel 4 zlaté 
kopačky a byl vyhlášen nejlepším hráčem roku. 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.osobnosti.cz/ 
http://www.google.com/imghp?hl=cs 


