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Mame a otcovi.
Za všetky tie rána a popoludnia na postrannej čiare a za
to, že nám pomohli toto všetko uskutočniť.

POĎAKOVANIE
Táto kniha bola pre nás ako bratov mimoriadnou
príležitosťou pracovať spoločne na niečom, čo obaja nesmierne zbožňujeme. Futbal bol vždy výraznou súčasťou nášho života. Dúfame, že táto kniha
prinúti aj ostatných k tomu, aby začali hrať futbal, či
pri ňom zotrvali a neprestávali ísť za svojím snom.
Jedným z našich snov bolo takúto knihu napísať
a sme mimoriadne vďační spoločnosti John Blake
Publishing, osobitne Anne Marxovej, za umožnenie tohto projektu. Annine rady a trpezlivosť nám
pri písaní nesmierne pomáhali.
Tiež sme vďační všetkým priateľom a členom
rodiny, ktorí nás pri tom podporovali. Váš záujem
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a zmysel pre humor nám pomáhali vytrvať. Will,
Doug, Mills, John, James Pang-Oldfield a zvyšok
našich priateľov zo Školy kráľa Edwarda VI., naše
tety, strýkovia, bratranci a sesternice, príbuzní
z Notthinghamu i Montrealu a mnohí, mnohí
ďalší – všetci si zaslúžia našu vďaku.
Melissa, bez tvojho porozumenia a podpory
by sme to nezvládli. Ďakujeme ti, že si z tej našej
spolupráce bola rovnako nadšená ako my.
Noah, už dávnejšie sme sa snažili, aby sa futbal
stal tvojím obľúbeným športom! Tešíme sa, že si
s tebou tú knižku o pár rokov prečítame.
Mami a oci, tá najväčšia vďaka patrí vám. Vy
ste nám predstavili svet futbalu a potom ste obetovali hodiny a hodiny tomu, že ste s nami chodili na zápasy. Kupovali ste nám vstupenky, dresy,
kopačky. Futbal milujeme preto, že ste nás v ňom
podporovali. Ďakujeme vám za všetku lásku, všetok smiech a všetku dôveru v nás. Táto kniha je
pre vás.

KAPITOLA 1

Nový Galáctico
2. septembra 2013

„EL NUEVO JUGADOR DE REAL MADRID, GARETH BALE.“
„Nový hráč Realu Madrid, Gareth Bale.“ Keď
vyslovili jeho meno, štadión sa otriasol v základoch. Tlieskali mu tisíce fanúšikov a tí ho povzbudzovali mimoriadne hlasným spevom. „Bale!
Bale! Bale!“ vykrikovali jeho meno a mnohí
z nich ho mali na tričku. Gareth tomu nemohol
uveriť – nebol to pritom jeho debut. Nebehal tu
ako krídelný útočník; mal na sebe oblek. Iba tušil,
že atmosféra pre hru bude skvelá. Keď sa postavil
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a vyšiel na pódium, zhlboka sa nadýchol a v duchu si povedal, že musí zostať pokojný. Už to nebol ten hanblivý chlapec ako kedysi, ale na tento
druh pozornosti napriek tomu nebol zvyknutý.
Ani nervozita však nemohla Garethovi vziať
úsmev z tváre. Bolo to tu: najslávnejší klub
na svete, domov Galácticos, najväčších superstar futbalového sveta. Luís Figo, Ronaldo, Raúl
González, David Beckham, Cristiano Ronaldo… a teraz Gareth Bale. Ako chlapec sedával
s otcom na tribúne miestneho štadióna Ninian
Park, sledovali, ako strýko Chris hrá, a predstavovali si, že sú na štadióne Bernabéu a že tím
Cardiff City je slávny ako Real Madrid. Teraz
ten sen žil. Tentoraz bol tou hviezdou on, Gareth, nie jeho strýko.
Keď Gareth pristúpil k mikrofónu, zamával fanúšikom a potom svojim drahým. Bol nesmierne
nadšený tým, že sa jeho veľkého dňa všetci zúčastnili: jeho matka Debbie a otec Frank, dedko
Dennis, staršia sestra Vicky, najlepší kamarát Ellis
a, samozrejme, jeho priateľka Emma a ich krásna
malá dcérka Alba. Vedel, že bez ich bezhraničnej
podpory by to sem nikdy nedotiahol.
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Keď sa publikum trochu upokojilo, Gareth začal: „Es un sueńo para mi jugar para Real Madrid.
Gracias por esta gran acogida! Hala Madrid!“ To
boli prvé španielske slová, ktoré sa naučil, a, samozrejme, išlo o tie najpodstatnejšie. Nacvičoval
ich celé dni, aby ich nezabudol ani pod náporom
nadšenia. „Hrať za Real Madrid je mojím snom.
Ďakujem vám za toto náramné prijatie. Do toho,
Madrid!“ Ohlas bol taký neuveriteľný, taký hlasný, že sa musel v polovici odmlčať.
A potom prišiel okamih, na ktorý všetci čakali, zvlášť Gareth. Mnohokrát si hovoril, aké by to
bolo, a teraz sa to skutočne dialo. Prezident Realu Madrid pozdvihol slávne biele tričko a ukázal,
že je na ňom vzadu veľkými čiernymi písmenami
napísané jeho meno: BALE. Blesky fotoaparátov
blikali a dav znova zaburácal. Bol teraz Galáctico
– najdrahší zo všetkých –, a preto mu jeho staré tričko s číslom 3 už nebolo dosť dobré. Počas
poslednej sezóny v Tottenhame nosil číslo 11,
rovnako ako jeho hrdina z detstva, neuveriteľný
krídlový hráč Manchestru United Ryan Giggs.
V Reale Madrid nosil číslo 11 v roku 2004 Michael Owen a v roku 2007 Arjen Robben. Gareth
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bol hrdý na to, že na nich môže nadviazať, ale
zároveň bol odhodlaný si toto číslo privlastniť.
Keď sledoval dianie okolo seba, nemohol sa dočkať najväčšej výzvy svojho života. Bol najdrahším
hráčom na svete a vedel, že bude pod veľkým tlakom, aby sa stal jedným z úplne najlepších hráčov
všetkých čias, rovnako ako jeho spoluhráč Cristiano Ronaldo.
Keď žongloval s loptou v kotli Bernabéu, spomenul si Gareth na dni, ktoré ako malý chlapec
trávil v caedelynskom parku vo waleskom Cardiffe. Pretože bol v puberte rýchly ako blesk, rodina
a tréneri predpovedali, že dosiahne veľké úspechy,
ale toto nik nečakal. V Southamptone aj v Tottenhame zažil ťažké obdobia, keď sa zdalo, že by Garethov detský sen mohol skončiť kvôli zraneniu.
Ale waleský drak bojoval ďalej, aby sa dostal až
na špičku.

KAPITOLA 2

Strýko Chris, hrdina Cardiffu
GARETH TAKMER NESPAL, ale napriek tomu nebol
unavený. Nikdy nebol taký nadšený. Dnes, onoho jesenného dňa roku 1992, sa pôjde prvýkrát
v živote pozrieť, ako jeho strýko Chris – Chris
Pike – hrá za Cardiff City. Už ho raz videl streliť
gól v televízii, ale nikdy nie naživo na športovisku
Ninian Park s tisíckami ďalších fanúšikov. Teraz,
keď mal tri roky, jeho otec Frank usúdil, že už je
konečne dosť starý, aby ho mohol vziať na zápas.
Gareth sa nemohol dočkať. Ráno ubiehalo nesmierne pomaly. Sledoval hodiny a prial si, aby
už boli tri popoludní. Aby si skrátil dlhú chvíľu,
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prinútil sestru, aby stála na chodbe a robila brankára, zatiaľ čo on kopal ako jeho strýko. Vicky nebola veľmi dobrý brankár a mäkká lopta prelietala
okolo nej. GÓL! GÓL! GÓL! Davy šalejú! Konečne!
O 13:45 stál Gareth pripravený pri dverách a mal
na sebe modré tričko tímu Cardiff City a modrobiely šál, ktorý mu dal strýko k Vianociam.
„Gareth, cestou na štadión sa musíš ocka stále držať za ruku,“ povedala mu mamička Debbie,
keď mu zapínala bundu a do vreciek mu dávala
rukavice. „Bude tam veľa ľudí a ľahko by si sa mohol stratiť a zmeškal by si ten zápas. A to by si
nechcel, však? Tak mi sľúb, že sa budeš ocka pekne držať za ruku.“
„Sľubujem, mami!“ Gareth svoju ustarostenú
matku však v skutočnosti príliš nevnímal. Premýšľal o tom futbalovom zápase a o tom, koľko gólov
jeho strýko Chris strelí. Ocko Garethovi vysvetlil,
že strýko je hviezdnym kanoniérom Cardiffu, ich
najlepším strelcom tri roky za sebou. Keď bude mať
šťastie, možno uvidí, ako strýko Chris dáva hetrik.
Aby sa dostali na štadión, museli ísť vlakom, čo
bolo pre malé dieťa dobrodružstvo samo osebe.
Keď dorazili na miestnu stanicu, mali dosť času,
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aby videli, ako na nástupište pomaly ako slimák prichádza ich vlak. Čoskoro už prechádzali pod nadchodom, ktorým chodievali do caedelynského parku. Z pokojného a zeleného Whitchurchu mierili
do hlučného a ľudnatého centra mesta. Gareth sa
pozeral z okna, za ktorým ubiehala krajina a krásne
záhradky postupne striedali veľké, škaredé budovy.
„Oci, koľkokrát si videl Cardiff hrať? Päťkrát?
Desaťkrát? Stokrát?“ spýtal sa, keď ho omrzel výhľad.
Frank sa tomu nárastu čísel zasmial. „Nie som
si istý, synak, ale teraz už to bude iste k stovke.
Zápasy Bluebirds som chodil sledovať dávno
predtým, než za nich tvoj strýko začal hrať... Dokonca dlho predtým, než si sa narodil!“
S každou zastávkou na ceste začínalo byť vo
vlaku stále viac rušno a hlučno. Od hlavnej stanice v Cardiffe mnohí fanúšikovia nacvičovali
popevky a preberali najlepšiu taktiku tímu. Mnohí hráči zjavne neboli obľúbení, ale zdalo sa, že
strýka Chrisa majú radi všetci. Zo stanice Ninian
Park to bolo na ihrisko len kúsok pešo, ale zdalo
sa, že cesta potrvá oveľa dlhšie, pretože v uliciach
bolo veľa ľudí.
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Bol to ešte lepší zážitok, než v ktorý Gareth
dúfal. Držal sa otca za ruku a prešiel s ním modrými turniketmi a spoločne vystúpili po modrých
schodoch k modrým sedadlám. Štadión sa zdal
ohromne veľký a hráči, ktorí sa dole rozohrievali, nesmierne malí. Pokúsil sa nájsť svojho strýka.
Bol v pokutovom území a strieľal na brankára.
Gareth mu mával a mával, ale strýko ho, samozrejme, nevidel. Bol sústredený na hru a v dave
bolo nekonečno tvárí.
Keď hra začala, nastal neuveriteľný hluk. Fanúšikovia Cardiff City neprestali ani na chvíľu skandovať heslá na povzbudenie svojho tímu. Gareth
mnohé slová nepoznal, ale pripojil sa tlieskaním
a výkrikmi „Cardiff, do toho!“ Hovoril si, že musí
ocka poprosiť, aby ho tie popevky neskôr naučil.
Po dvadsiatich minútach zahral obranca Cardiffu
dlhú prihrávku a strýko Chris vybehol na bránku. Fanúšikovia začali vstávať zo sedadiel a kričali, nech skóruje... ale brankár vybehol proti nemu
a úspešným zákrokom mu to znemožnil. Cez polčas bolo skóre stále 0:0 a otec, sediaci na vedľajšom
sedadle, pôsobil nervózne. Ale prečo? Gareth si
bol istý, že strýko Chris strelí gól a zaistí im výhru.
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A tak sa stalo. Čas ubiehal a krídelník Cardiffu kľučkoval s loptou vpravo a kopol ju hlboko
do pokutového územia. Gareth sledoval, ako sa
lopta vznáša, akoby spomalene, vzduchom a mieri priamo k hlave... strýka Chrisa! Ten vyskočil
vyššie ako obranca a lopta preletela okolo brankára do horného rohu siete. 1:0!
Jeho strýko vybehol v ústrety fanúšikom Cardiffu, aby to oslávil, a nadšene mával rukami.
Všetci boli v tej chvíli na nohách, ale malý Gareth
nič nevidel. Potiahol preto otca za rukáv a Frank
zdvihol svojho syna na plecia, aby lepšie videl.
Gareth z výšky povzbudzoval a povzbudzoval, až
začal chripieť. „To je môj strýko!“ hovoril fanúšikom okolo. Bol to najkrajší pocit na celom svete.
Zápas skončil 1:0 a keď odchádzali domov, Gareth sa spýtal otca, či pôjdu aj na ďalší zápas.
„Ak budeš dobrý, tak áno,“ odpovedal Frank
a zaškeril sa. Potom vytiahol rozpis zápasov.
„Tak, Cardiff hrá budúcu sobotu v Bury, ale
týždeň po tom budeme hrať proti Gillinghamu
na domácej pôde.“
Dva týždne?! Bude musieť čakať štrnásť dní?!
Pripadalo mu to ako večnosť. No, ak sa nebude
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môcť na futbal každý deň chodiť pozerať, tak ho
bude každý deň hrať; a keď ho bude každý deň
hrať, bude lepší a lepší, až bude taký dobrý, ako
jeho strýko. Alebo možno ešte lepší.
Keď dorazili domov, matka im otvorila dvere.
„Bavil ťa ten zápas, synček?“ spýtala sa, keď mu
pomáhala z kabátika.
Tá otázka bola však bezpredmetná, pretože
z Garethovho úsmevu bolo evidentné, že áno.
„Mami, bolo to úžasné! Vyhrali sme 1:0 a strýko Chris skóroval! Keď vyrastiem, budem futbalista presne ako on! Ocko, pôjdeme zajtra do parku trénovať?“

KAPITOLA 3

Giggsy v záhrade
„GIGGSY BEŽÍ, MÍŇA OBRANCU A ĎALŠIEHO… a ďalšieho! Úžasne kľučkuje! Nabieha si na gól a má pred
sebou len gólmana. Z dvadsiatich metrov zacieli
na spodný roh… A je to góóóóóóóóóóóóól!“
Gareth sa otočil, aby to oslávil, a svoje tričko tímu Cardiff City pritom držal nad hlavou
a ruky mal natiahnuté, ako keby predvádzal lietadlo. Na záver tohto prejavu nadšenia predviedol „Klinsmanna“, keď sa vrhol na trávnik s rukami natiahnutými pred seba, akoby sa chystal
skočiť šípku do bazéna. Mamička bude zúriť –
ďalší futbalový dres zašpinený od blata a trávy.
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Jeho kamarát Ellis ani veľmi nevybiehal na bránu. Bez naozajstných obrancov to nebola taká
zábava, ale gól bol stále gól.
Ašpirant na futbalistu po škole tvrdo trénoval
streleckú techniku v tme a často aj v daždi. Kopal
do lopty čo najsilnejšie a snažil sa triafať rôzne
miesta v záhrade. Získať presnosť trvalo nejaký
čas, ako napokon potvrdilo aj nahliadnutie k susedom. Každý deň mu pán Tout hádzal futbalové
lopty naspäť cez plot, ale Gareth bol príliš hanblivý, než aby u neho sám zaklopal a poprosil ho
o ne. Keď nejakú prekopol, počul, ako jeho sused
hundre a nadáva. Najlepšie, na čo sa Gareth zmohol, bolo, že zakričal krátke „Pardon!“ a potom
utiekol dnu.
Ani jeho rodičia neboli veľmi nadšení z toho,
ako ničí kvety, ale stále to bolo lepšie, než aby sa
hral vnútri v dome. „Gareth, bež na chvíľu von,“
vravel mu otec, keď videl, ako zápasí so sestrou
kvôli tomu, na aký televízny kanál sa budú pozerať. „Máš priveľa energie.“ Podobne ako šteňatá, aj Gareth potreboval svoju pravidelnú dávku
cvičenia. Obaja jeho rodičia boli veľkí športoví
nadšenci a sťažovať sa na to, že ich syn prejavuje
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o futbal taký záujem, im bolo proti mysli. Napriek
tomu si Debbie občas priala, aby sa Gareth s rovnakým nadšením venoval aj malej násobilke.
Gareth nepatril k najhorším študentom, ale
najlepší nebol. Ako kopa ďalších sedemročných
chlapcov bol šikovný, a keď poriadne zabral, tak
žal úspechy, no zvyčajne mal v hlave niečo iné. Keď
nehral futbal, obvykle sníval o tom, ako ho hrá,
alebo o ňom premýšľal. Aký to asi musí byť pocit,
dať víťazný gól finále šampionátu? Čo by musel
urobiť, aby sa stal jedným z najlepších? Vedel, že je
rýchlejší ako ostatné deti, proti ktorým hral za základnú školu Eglwys Newydd, ale že musí zamakať na ďalších schopnostiach, ako sú prihrávanie,
kľučkovanie, obohrávanie a hlavičkovanie.
Vedel, že ak chce byť rovnako dobrý ako jeho
nový hrdina Giggsy – Ryan Giggs, čaká ho dlhá
cesta. Ten kúzelník z Manchestru United vzal
Premier League útokom a mnohí obrancovia
vďaka jeho úchvatným schopnostiam vyzerali až
smiešne. Gareth nesmierne rád sledoval, ako behá
s loptou na jednu stranu a na druhú – bolo to také
vzrušujúce. „Ten chlapec má všetko,“ vyhlásil
jedného dňa Garethov otec, keď sledovali Giggsa
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení
její plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

