
4. září 1965. Již 163. fotbalové 
derby pražských S se koná před 
historicky rekordní návštěvou – 
do ochozů strahovského stadionu 
přijde dodnes nepřekonaných 
50 tisíc diváků. Zápas skončí 
remízou 2:2, ale oba týmy 
jsou spokojeny. I proto, že po 
dlouhé době opět hrají pod 
svými tradičními jmény Sparta 
a Slavia, a ne pod komunistickým 
režimem vnucenými názvy Spartak 
Sokolovo, resp. Dynamo.

1933 Československo poprvé 
hostí světový šampionát 
v hokeji, a to na nedávno 
dokončené umělé ledové 
ploše na pražské Štvanici. 
Díky novému (dnes již žel 
neexistujícímu) stadionu už 
nemusejí hokejisté a jejich 
příznivci spoléhat jen na 
mráz. Premiéru na pražském turnaji zažívá i tým USA, který coby nový 
mistr světa nabourává dosavadní hegemonii Kanady. Náš tým skončí 
nakonec třetí a získává titul mistra Evropy.

1896 Na smíchovské Císařské louce se 
poprvé střetávají fotbalové týmy 

Sparty a Slavie. Tradice derby 
slavných pražských S žije dodnes, 

tehdy to však hned na úvod vypadalo 
na totální fi asko. Zápas sice skončil 

vítězstvím Sparty 1:0, ale slávisté se 
po závěrečném hvizdu domohli zrušení 
rozhodující branky. To se pochopitelně 

nelíbilo týmu, který takto přišel 
o výhru. Potrvá dlouhých 11 let, než se 
znesvářené jedenáctky opět sejdou 

na zeleném trávníku.

1969 Jediný československý 
triumf v evropských 
pohárech si připisuje 
tým Slovanu Bratislava. Ve 
švýcarské Basileji poráží 
hvězdnou Barcelonu 3:2 
a vítězí tak v Poháru vítězů 
pohárů (PVP). Žádnému 
českému či slovenskému 
týmu se dosud nic podobného 
nepodařilo.

1969 Pomsta za srpnovou okupaci: českoslovenští 
hokejisté ve dvou vypjatých zápasech porážejí 
Sověty na MS ve Stockholmu. Následné bouřlivé oslavy 
vítězství v ulicích Prahy se stanou záminkou k urychlené 
rošádě v politbyru KSČ. Symbol pražského jara Alexandra 
Dubčeka brzy nahradí „normalizační“ Gustáv Husák.

1934 Svou první účast na fotbalovém mistrovství světa 
okoření českoslovenští hráči senzačním postupem až do 
fi nále. V něm se dokonce brankou Antonína Puče ujímají 
vedení a ještě devět minut před koncem zápasu v Římě to 
vypadá na triumf. Z vítězství a titulu světového šampiona 

se však nakonec radují domácí Italové, kteří výhru 2:1 stvrdí 
v nastaveném čase.
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1950 Nesmyslná obvinění a politické procesy 
zasáhly po únoru 1948 i sport. Zmíněného 
dne začali být příslušníky StB zatýkáni 
českoslovenští hokejoví reprezentanti. Místo 
aby hráli na již probíhajícím MS v Londýně, byli 
obhájci rok starého zlata krutě vyslýcháni v Praze. 
V následném vykonstruovaném procesu vyslechlo 
11 hráčů dlouholeté rozsudky vězení za údajnou 
špionáž, velezradu a protistátní činnost. Do roku 
1968 byli sice všichni postupně rehabilitováni, ale 
nejlepší hokejová léta strávená v komunistických 
lágrech jim už nikdo nevrátil.

1962 Československo se po osmadvaceti letech opět 
probojovalo do fi nále mistrovství světa ve 
fotbale, které toho roku hostí jihoamerické Chile. 
Před závěrečným turnajem všemi odepisovaný tým se 
v rozhodujícím zápase s Brazílií ujme vedení gólem 
Josefa Masopusta. Následná třígólová smršť ze strany 
favorizovaného soupeře však rozhodne, že titul míří 
do země kávy.

Josef Masopust je i díky senzačním výkonům na 
chilském šampionátu prvním Čechoslovákem, který 
získává Zlatý míč, prestižní ocenění francouzského 
sportovního magazínu France Football pro nejlepšího 
fotbalistu Evropy. Druhý český triumf v této anketě 
zajistí v roce 2003 Pavel Nedvěd.

1976 Vršovický dloubák. Vítězná penalta Antonína 
Panenky ve fi nále ME v Bělehradě. 
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a hokeje Martina E.
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