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Năm 1954 Gabrief  Hanot của báo L' Equipe đã đề  nghị tổ chức giải thi đấu vô địch bóng đá giữa các đội 
quốc gia Âu Châu. Từ năm 1990-1993 giải được đổi tên thành "UEFA Champions League". Các đội bóng 
đá quốc gia Âu Châu: European Cup hoặc UEFA Champions League là giải bóng đá hàng năm của Liên 
Đoàn Bóng Đá Âu Châu (UEFA) dành cho các câu lạc bộ vô địch quốc gia và ở giải này quốc gia mạnh 

ngoài hạng nhất, hạng hai, ba, tư cũng được tham dự. Vòng đầu có 
32 đội, lần lượt qua 5 lượt tới trận chung kết còn 2 đội. Bản nhạc  
khai mạc nền Cúp C1 Châu Âu do nhà soạn nhạc người Anh Tony 
Britten soạn theo phong cách của nhà soạn nhạc người Đức 
George Frederic Handel (1658-1759), được giàn nhạc Royal 
Philharmonic Orchestra (London) trình bày. Bản nhạc có mang 
nhiều âm hưởng của bản Zadok the Priest của Handel. 
 
FC Bayern- Munich vô địch năm 2013 
 
Lần đầu tiên trong lịch sử tranh chức vô địch Champions League 
hai đội Đức cùng vào chung  kết. Đội Bayern München thắng 

Borussia Dortmund 2-1, đoạt chức vô địch Champions League 2013, nhận chiếc cúp vàng trên sân 
Wembley Anh Quốc. Cúp vàng cao 74 cm, nặng 8 kg, đội đoạt cúp còn được nhận 20 Huy chương vàng 
và một phiên bản cúp, có quyền giữ chiếc cúp thật trong vòng một năm trước khi trao lại cho UEFA (nếu 
hư hại sẽ bị phạt nặng), một tháng trước trận chung kết lần sau. UEFA thưởng đội vô địch 10,5 triệu €, 
 
Nếu 3 lần liên tiếp hoặc 5 lần không liên tục đoạt chức vô địch, , đội có quyền sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp 
và lúc này UEFA phải làm một chiếc cúp khác hoàn toàn giống hệt. Tính tới thời điểm hiện tại, có 5 câu lạc 
bộ có được vinh dự này là: Real Madrid (9 lần vô địch); AC Milan (7 lần);  FC Bayern München (5 lần, trong 
đó 3 lần liên tiếp);  Liverpool FC (5 lần); AFC Ajax (4 lần, trong đó 3 lần liên tiếp). 8 ngôi sao trên biểu 
tượng quả bóng của Cúp (UEFA Champions League) là biểu tượng cho 8 đội bóng giữ chức vô địch.  
Các cơ quan truyền thông giành khá nhiều thì giờ bình luận về trận đấu trên, cầu thủ Robben sau khi thắng 
ở những phút cuối cùng, trọng tài thổi hồi còi chấm dứt, anh đã bật khóc, những giọt nước mắt của hạnh 
phúc hân hoan.... đội thua thì buồn vời vợi với những giọt nước mắt khổ đau!  
 
Nhìn lại trận thư hùng giữa đội Dortmund và Bayern, các cầu thủ đá hết sức hay  quyết tâm chiến thắng 
cho đến phút cuối cùng. Sau khi phân thắng bại trên sân cỏ, các cầu thủ Đức lại đối xử với nhau thật sự là 
những người anh em một nhà. Hai đội chỉ khác nhau màu áo, nhưng khi trở về vị trí của đội tuyển Quốc 
Gia cùng màu cờ sắc áo thì càng đoàn kết, càng quyết tâm hơn thể hiện tài năng thiên phú tranh tài trong 
những giải vô địch quốc tế World Cup và với hy vọng chiến thắng đem lại vẽ vang cho ngành túc cầu 
truyền thống Đức, từng đoạt giải vô địch thế giới (1954-1974-1990). Tinh thần thể thao của người Đức rất 
cao, có nhiều người bỏ cả ngàn € mua vé "chợ đen" bay từ Munich sang London, chỉ một ngày đêm tốn ít 
nhất 1500€. nhưng không xảy ra các trường hợp cá độ mất nhà, mất cửa hay bán độ như ở Việt Nam. 
Trận đấu tối thứ Bảy ngày 25.5.2013 từ chiều thành phố München đã có hàng trăm ngàn người đến đồng 
cỏ Wiesn nơi tổ chức lễ hội bia "Oktoerfest" gần 40 ngàn người tham dự, vé vào cửa 6,90€, giá một Mass 
Bier bằng nhựa (Plastikkrug) 10€..  Sân vận động Allianz Arena hơn 40 ngàn người, tiền vào cửa 10€, nhà 
hàng Hofbräukeller nổi tiếng ở gần Marienplatz không còn chỗ, vườn bia "Hirschgarten" hơn 3000 
người.....Hoàng hôn về gió lạnh, đường phố trở nên vắng vẻ, mọi người ở trong nhà xem Tivi, những Fans 
mặc áo màu đỏ, khăn quàng đỏ thích có cảm giác mạnh với nhiều người khi xem đá banh, nên họ đến các 
nơi trên từ chiều chờ xem trận chung kết qua hệ thống truyền hình, Video chiếu trên màn ảnh lớn. 
 
Đội nhà  FC Bayern chiến thắng làm cho "Munich by night" bừng náo nhiệt "Party-Nacht" từ nửa đêm cho 
đến sáng hôm sau. Hơn 150 ngàn người xuống những đường lớn của trung tâm thành phố như: 
Leopoldstraße hay trên tàu điện đều có tiếng cười, hát, la ó của giới trẻ hâm mộ đội banh nhà, họ uống bia 
rất vui nhộn. Cảnh sát được tăng cường các nơi về giữ gìn an ninh trật tự, tránh trường hợp khủng bố giết 
người xảy ra giữa ban ngày như ở London hay Paris. Cảnh sát bắt giữ 45 trường hợp là những người 
uống rượu say đánh lộn, móc túi, xử dụng ma tuý, không xảy trường hợp nào bị thương nặng hay chết 
người. 
 
Sáng tinh sương Chúa nhật nhân viên sở vệ sinh phải lo dọn dẹp rác, chai trên đường phố. Thánh lễ sáng 
ở nhà thờ cũng vắng giáo dân vì họ thức khuya vui mừng trận đá đêm qua. Đội FC Bayern trở về München 
trên chuyến bay A 380 lúc 17:30 chiều Chúa nhật, hai người xuống đầu tiên là huấn luyện viên Jupp 



Heynckes và đội trưởng Philipp Lahm cùng cầm chiếc Cup vô địch, tiếp theo Bastian Schweinsteiger, 
Thomas Müller....  Đoàn cầu thủ đều đội mũ đỏ, mặc áo T Shirts đen in chữ trắng "Mia san Champions" hai 
bên là những tiếp viên hàng không xinh đẹp đứng chào tạm biệt, trước cửa ra đã có hàng trăm người chào 
đón dù thời tiết lạnh 6 độ C. 
 
Chúng tôi cũng ủng hộ đội banh nhà FC Bayern. Sáng thứ Bảy tham dự cuộc hành hương đến Marienfried 

"Cầu nguyện cho quê hương và Giáo Hội Việt Nam" chiều về nhà 
Phi Bằng-Kim Tơ nhậu lai rai chờ xem Tivi. Các món nhậu với bia 
Paulaner thật ngon, hấp dẫn theo từng phút tranh tài của các cầu 
thủ tỏa sáng như một ngôi sao, những phút hồi hợp gây cấn, anh Lê 
Hồng Đức la to nhất, cú phạt đền khi Dante phạm lỗi với Marco 
Reus làm anh giận quá đập tay xuống bàn bể chiếc đồng hồ đeo 
tay. Tới phút chót bàn thắng vàng của Robben vào góc phải khung 
thành đã khép lại trận đấu mà 2-1. Lần đầu tiên chúng tôi thật vui 
ngồi bên nhau thưởng thức trận đấu thật hấp dẫn, ngoạn mục...Nửa 
đêm trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm U Bahn, phải chen 
nhau vì quá nhiều người. Họ bê cả kết bia 20 chai lên tàu cùng cụng 
chai và họ không quên mời chúng tôi.   
 

Lịch sử về đội FC Bayern 
 
FC Bayern München/ Bayern Munich là câu lạc bộ thể thao có trụ sở ở München "FC Bayern München AG. 
AG là chữ viết tắt của Akiengesellschaft, và Bayern được điều hành giống như một Cty cổ phần nhưng 
không được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán". Câu lạc bộ được thành lập 27.2. 1900 
(113 năm trước) thành công nhất ở Đức, câu lạc bộ với hơn 152.000 hội viên, có những bộ môn khác như 
đánh cờ, bóng rổ, thể dục dụng cụ, Bowling, bóng bàn, trọng tài ... Bayern giành danh hiệu vô địch quốc 
gia đầu tiên năm 1932, vô địch cúp Âu  Châu 5 lần, 3 lần liên tiếp (1974-76). với 23 chức vô địch quốc gia 
và 15 cúp quốc gia. 

Biểu tượng của Bayern từng được thay đổi nhiều lần trong lịch sử câu 
lạc bộ. Biểu tượng gốc gồm 4 chữ F, C, B, M, màu xanh được lồng vào 
nhau. Màu cờ của bang Bayen (xanh trắng) lần đầu tiên được đưa vào 
biểu tượng của đội từ năm 1954. Biểu tượng được chọn từ năm 2008 
gồm ba màu xanh dương, đỏ, và trắng. Màu cờ của bang Bayern nằm ở 
giữa  chữ FC Bayern München viết màu trắng, trong vòng tròn đỏ, bọc 
trong một vòng tròn xanh, màu của Bayern. Trước đây đội bóng đã chơi 
33 năm ở sân Olympic. Màu áo của đội bóng là màu đỏ và trắng, và trên 
biểu tượng của đội có màu cờ của bang  Bayern.  Màu áo quần của cầu 
thủ thay đổi nhiều lần theo thời gian, nhưng từ năm 1999 FC Bayern 
dùng màu đỏ theo truyền thống. Ở München có thêm đội banh TSV 1860 
München, nhưng không nổi tiếng bằng FC Bayern. 
 
Đức giành được quyền tổ chức cho Word Cup 2006 phải xây sân vận 

động mới thay thế sân Olympic (1972) không còn đủ các tiêu chuẩn của FIFA, nên năm 2005 sân vận 
động Allianz Arena xây có sức chứa 71.137 chỗ, sân cỏ diện tích là 8.000 m², nặng 1,2 tấn. Sân có thể 
phát sáng màu đỏ khi đội chủ nhà là FC Bayern München, màu xanh khi đội chủ nhà là TSV 1860 
München và màu trắng khi đội tuyển Quốc gia Đức chơi trên sân này... Thống kê năm 2011-2012 cho thấy 
lượng khán giả trung bình vào xem một trận đấu giải vô địch Bundesliga là 45.116 người. Đài truyền hình 
tổng kết hơn 25 triệu người xem trận đấu tối thứ Bảy vừa qua.  
 
Sáng thứ Hai các tờ nhật báo Abend Zeitung, TZ những trang đầu với màu đỏ  hình những Fans trong sinh 
hoạt ở Munich cuối tuần. Thêm những bài bình luận cho giải vô địch thế giới "FIFA Fussball 
Weltmeisterschaft Brasilien 2014"  với hy vọng cầu thủ Quốc gia trẻ trung nầy sẽ mang lại chiến thắng, vì 
những năm qua đã đánh mất cơ hội giữ chức vô địch. Dư âm của giải vô địch Champions League còn lại 
trong niềm hân hoan và tự tin cho một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng hơn. 
 
Nguyễn Quý Đại 
 
tài liệu tham khảo theo báo địa phương 
 
 


