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Úvod
Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, že Henryho považuji za jednoho
z nejlepších fotbalistů Anglické ligy i nejlepšího francouzského fotbalistu všech
dob. Narodil se 17. srpna roku 1977 ve městě Les Ulis
ve Francii. Henry se dostal do povědomí fotbalových
fanoušků především kvůli působení v Arsenalu. Thierry
byl vždy skromný a nebyl arogantní a také se nechoval
povýšeně k mladým hráčům a hráčům z akademie.
Thierry Henry Je bývalý francouzský profesionální
fotbalista, který hrával na pozici útočníka. Během své
kariery působil v klubech jako AS Monaco, Juventus,
Arsenal, Barcelona a New York Red Bulls.

1. Kariéra v AS Monacu a začátky v Profesionálním fotbale
Henry si odbyl svůj debut za profesionální tým Monaka v roce 1994, kdy nastoupil
coby sedmnáctiletý mladík do utkání s Nice, které AS Monaco pod vedením
Arséna Wengera prohrálo 2:0. V Monacu celkem odehrál 7 229 minut vstřelil 28
gólů k nim poté přidal dvě asistence a dostal celkem 10 žlutých karet. Taktéž
s Monakem vyhrál francouzskou ligu.

2. Kariéra v Juventusu
Kariéra ve „staré dámě“ Henrymu moc nesedla. Neboť nebyl zvyklý na tak
defenzivní taktiky soupeře. Henry nebyl zvyklý na hru na křídle, a proto dal
v Juventusu jen 3 góly. I přes toto neúspěšné působení se Henry dočkal dalšího
přestupu, a to do samotné Premier League, kde si ho vyhlédl Arsenal.
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3. Kariéra v Arsenalu
Henryho přivedl do Arsenalu jeho bývalý trenér Arséne Wenger a kritici toto
rozhodnutí považovali za bláznivé a nevěřili, že se Henry může v Premier League
prosadit, tak jako třeba Dennis Bergkamp.
Henry jim však ukázal, že i
s jeho stylem se dá vyhrávat.
S Arsenalem vyhrál Premier
League celkem 2x, a to
v letech 2001/2 a následně
2003/4.

V Arsenalu

v 254

zápasech vsítil 174 gólů.
Arsenal
nejlepším

se

stal

jeho

působištěm.

S týmem vyhrál Fa Cup a taktéž Community Shield, který vyhrál 2x. Z Arsenalu se
Henry přesunul do Barcelony.

4. Kariéra v Barceloně
V Barceloně působil 3 sezóny a vsítil 49 branek za 121 utkání, které na Camp Nou
odehrál. První trofej v dresu Barcelony získal 13. května 2009, kdy Barcelona
vyhrála na půdě Bilbaa 4-1. V této sezoně 2008/2009 vyhrál s Barcelonou LA Ligu
a Ligu mistrů. V sezoně 2009/10 vyhrál s týmem znovu La ligu, Španělský
superpohár a klubové mistrovství světa, a také superpohár UEFA. Odtud se Henry
přesunul do New Yorku.

5. Kariéra v New York Red Bulls
Do New Yorku, kde končil svoji fotbalovou kariéru, přišel v sezóně 2010 a setrval
tam do roku 2014. V New Yorku nastřílel celkem 52 gólů. Vrátil se však ještě na
půl roku do Arsenalu, kde byl na hostování. 1. ledna roku 2015 ohlásil ukončení
své hráčské kariéry.
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6. Kariéra v reprezentaci
Společně s Francouzskou fotbalovou reprezentací vyhrál Henry Mistrovství světa
1998 a Euro 2000. Reprezentační kariéru ukončil s 51 vstřelenými brankami a je
tak historicky nejlepší střelec Francouzské Reprezentace, druhým nejlepším
střelcem je Olivier Giroud.
7. Trenérská kariéra
V roce 2016 se vrátil do Arsenalu jako trenér mládeže, kde působil až do roku
2017. Roku 2018 přešel do Francie k AC Monaco, které vedl do roku 2019, poté
se přesunul do USA k týmu Montreal, který trénoval do roku 2021. Po kariéře
aktivního fotbalisty Henry navázal řadu spoluprací. Například se značkou Puma
nebo Pepsi. Po konci kariéry začal pracovat jako analytik pro anglickou televizi Sky
Sport.
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8. Porovnání s nejlepšími hráči současnosti

Thierry Henry

Karim Benzema

Počet gólů: 285

Počet gólů: 267

Počet zápasů v reprezentaci: 128

Počet zápasů v reprezentaci: 81

Počet gólů v reprezentaci: 54

Počet gólů v reprezentaci: 27

Počet trofejí: 19

Počet trofejí: 29

Počet klubů za kariéru: 10

Počet klubů za kariéru: 3

Thierry Henry

Lionel Messi

Počet gólů: 285

Počet gólů: 475

Počet zápasů v reprezentaci:128

Počet zápasů v reprezentaci:181

Počet gólů v reprezentaci: 54

Počet gólů v reprezentaci: 96

Počet trofejí: 19

Počet trofejí: 44

Počet klubů za kariéru: 10

Počet klubů za kariéru: 3
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Závěr:
Touto ročníkovou prací jsem se pokusil přiblížit úžasnou kariéru hráče, který si
uvědomoval, že sláva a trofeje nejsou vše. Že by se fotbal měl hrát pro zábavu a
pro to, aby se člověk zlepšil, ne pro to, aby vešel do dějin jako někdo, kdo má jen
slávu a obdiv na hřišti a mimo něj se chová otřesně. Sláva je pomíjivá věc, kterou
jednu sezónu získáte a druhou ztratíte a nakonec si vás nebudou pamatovat podle
trofejí a obdivu, ale podle toho jak se prezentujete mimo hřiště. Henry na sobě
dlouho a pilně pracoval, aby se dostal na světovou úroveň. Nikdy nezapomínal na
to, že úspěch, kterého dosáhl, nemá zadarmo a musel pro něj udělat maximum.

Resumé:
In this year´s work, I tried to aooroach the amazing career of a player who realized
that fame and trophies are not everything. That football sould be played for fun and
to get better, not to go down in history like someone who has fame and admiration
only on the field and beyond, he is doing bad. Fame is a fleeting thing that you gain
one season and lose the next, and in the end they won´t remember you by trophies
and admiration, but by how you present yourself off the field. Henry worked long
and hard to reach world class. He never forgot that the success he had achieved
was not free, and he had to do his best.
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Zdroje:
https://www.transfermarkt.com/thierry-henry/profil/spieler/3207
https://cs.wikipedia.org/wiki/ThierryHenry
https://www.premierleague.com/players/1659/Thierry-Henry/overview
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