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110. výročí od narození nejlepšího fotbalisty Rakouska  
XX. století – Matthiase Sindelara 

 

Je to již 110 let, co se narodil vynikající fotbalista Austrie Vídeň, 
legendární rakouský reprezentant Matthias Sindelar. O jeho českém 
původu se ví, ale trochu ukryté v zapomnění zůstalo, že se narodil 10. 
února 1903 v malé obci Kozlov asi 10 kilometrů od Jihlavy. Pokřtěn 
byl ve Velkých Studnicích a místní farář Antonín Sláma ho pokřtil 
jménem Matěj. Do života tak vstoupil jako Matyáš Šindelář.  
Nicméně fotbalový svět ho v době mezi světovými válkami znal jako 
Matthiase Sindelara a považoval ho za jednoho z nejlepších 
evropských útočníků. Otec Matěje byl zedník a rodina žila v chudobě. 
O nuzných poměrech vypovídají úřední listiny po smrti dědečka 
Františka v roce 1900. Předmětem dědictví se staly pouze tři věci: 
polovina domku oceněná na 400 K, půlka kozy v ceně čtyř korun a 
oblek v hodnotě dvou korun. V roce 1905 se celá rodina vydala za 
lepším živobytím do Vídně. O Matějově dětství ve Vídni se moc zpráv 
nezachovalo. Šindelářovi žili v okrese Favoriten v ulici Quellenstrasse 
57, kde byla početná česká menšina. V domě č. 101 vyrůstal jiný 
znamenitý fotbalista, budoucí spoluhráč v rakouské reprezentaci – Josef Bican (nar. 1913). U 
Matyáše se už od samého dětství projevoval velký fotbalový talent a v devíti letech začal hrát 
za žáky Herthy Vídeň. V jedenadvacátém roce vyměnil skromné barvy Herthy za fialový dres 
slavnější a movitější Austrie Vídeň a zůstal ji věrný až do konce kariéry, plných patnáct sezon. I 
když měl subtilní postavu (180 cm, 75 kg), předváděl na hřišti vše, co zdobí nejlepší útočníky: 
skvěle dribloval a přihrával, byl výborný stratég a hlavně střílel góly. Dvakrát pomohl Austrii 
vyhrát Středoevropský pohár. Poprvé v roce 1933 a podruhé v jubilejním X. ročníku v roce 

1936 získal STEP po finálových zápasech se Spartou 0:0 a 
1:0. Dvakrát se svými spoluhráči byl mistrem Rakouska 
(1924, 1926). Rakouský pohár získal v letech 1924, 1926, 
1933, 1935 a 1936.  
Podle rakouských historiků reprezentoval Matthias Sindelar 
v 56 zápasech a dal v nich 28 gólů. Reprezentační debut 
měl shodou okolností 28.9.1926 v Praze na Letné proti ČSR 
(2:1) a v 27. minutě vstřelil Pláničkovi první branku hostů. 
S Československým fotbalovým týmem se Rakousko se 

Sindelarem v sestavě utkalo ještě 
čtyřikrát, ale znovu Čechoslováky  
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porazit se mu nepodařilo, a to Sindelar 
v barvách legendárního wunderteamu 
absolvoval neuvěřitelnou šňůru šestadvaceti 
utkání s pouhými dvěma porážkami (1931-
1935). 
Za zrod zázračného mužstva se považuje 
výhra Rakušanů nad Skoty 5:0 v květnu 
1931 a Sindelar dal hattrick. Pak přišla 
vítězství nad Němci 6:0, exhibice se 
Švýcarskem 8:1 a Maďarskem 8:2, Belgií 
6:1, Španělskem 7:1 atd. Ústřední 
postavou byl vždy Sindelar. Neporazitelné 
mužstvo poprvé prohrálo v prosinci 1932 
a stalo se tak v Anglii. Utkání na hřišti 
londýnské FC Chelsea – Stamford Bridge 
sledovalo 70 000 diváků. Moc nechybělo, 
aby Rakousko zvítězilo. Nakonec v lité 
bitvě Rakušané prohráli 4:3 a Sindelar 
opět skóroval. Na stadionu byl přítomen 
s mikrofonem legendární reportér 
pražského Radiojournalu Josef Laufer, 
kterého utkání nadchlo a dlouho na něj 
vzpomínal.  
Druhou porážku připravilo Rakušanům 
doma ve Vídni 9.4.1933 Československo, kterému podlehli 1:2. O konci wunder-teamu lze 
mluvit až na MS 1934 v Itálii. Rakousko patřilo k favoritům, ale zastavila ho v semifinále Itálie. 
Čtvrté místo na jeho prvním a také posledním mistrovství světa bylo pro Sindelare zklamáním. 
Postupně pak jeho místo zaujal mladý Bican.  
V lize sehrál Matthias přes sedmset zápasů a byl autorem zhruba 600 gólů. I proto se těšil 
obrovské popularitě a s jeho jménem se propagovalo mnoho výrobků. Od ponožek a kšand až 
po čokoládu, mléko, hodinky apod. Krátce před pětatřicátými narozeninami si zahrál ve filmu 
Ukradená nevěsta. Přesto zůstal skromným o čemž svědčí i to, že odmítl lukrativní nabídky od 

Manchesteru United, švýcarských a německých 
klubů. Po připojení Rakouska k Německu 
12.3.1938 okamžitě okupanti zakázali zápas 
Rakouska s Francií. O dva týdny později ale 
povolili utkání s Německem. Domácí 
v demonstrativním duelu zvítězili 2:0 a Sindelar 
v posledním reprezentačním utkání své kariéry 
vstřelil jeden gól a byl nejlepším hráčem na 
hřišti. Známý trenér Josef Herberger ho chtěl 
častokrát nominovat do velkoněmecké 
reprezentace, ale Matthias nabídky vytrvale 
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odmítal, prý by to považoval za zradu. Josef Herberger později řekl, že se projevil jako 
vlastenec, a že mu rozuměl. Podle rakouských publicistů se bývalý reprezentant pak dopustil 
dvou osudových chyb. V létě třicetosm převzal do vlastnictví kavárnu, židovský majetek jistého 
pana Drilla, jenž byl deportován do Terezína a odtud se už živý nevrátil. Dalším chybným 
krokem dosud starého mládence byl jeho 
románek s barmankou nevalné pověsti 
Camillou Castagnolovou, v jejíž společnosti 
zemřel ve svém bytě nad kavárnou za 
nevyjasněných okolností 22. ledna 1939. 
Pohřbu se zúčastnilo na 20 000 lidí, kteří 
lemovali ulice kudy pohřební průvod 
procházel. Na adresu fotbalového svazu 
dorazilo 15 tisíc kondolenčních telegramů 
z celé Evropy.  

Plavovlasou legendu dodnes uctívají v jeho rodném 
Kozlově. Velký svátek tam zažili 25.6.1995, kdy na 
místním hřišti hrál domácí tým s internacionály Slavie a 
Josef Bican při té příležitosti odhalil svému spoluhráči a 
kamarádovi pamětní desku. V roce 2003 se konal ve 
vídeňské čtvrti turnaj mladých fotbalistů k uctění památky 
slavného fotbalisty Matthiase Sindelara. Moravana i 
Rakušana.                                                                                                  
                                                 Stanislav Kamenický 

 
 
 

 

Dvě kuriozity na thajské celině 
 

V písemné aukci Olympsportu se mi 
v loňském roce podařilo vydražit atraktivní 
soubor patnácti thajských dopisnic vydaných 
k historii evropských fotbalových šampionátů 
(1960-2012).  
Byl jsem potěšen, že tři z nich mají vztah 
k československému a českému fotbalu. 
Velmi zajímavá je dopisnice připomínající 
slavné vítězství Čechoslováků na ME 1976 
v Bělehradě. První kuriozitou je známka 
v pravém horním rohu, která obvykle bývá 
na dopisnicích rovnou natištěna. Tato 
známka v nominále dvou Bahtů, ale i 
známky na ostatních čtrnácti dopisnicích, je 
také natištěna, ale výjimečně je po celém 
svém obvodu perforovaná!! Na aršících je to 
běžná věc, ale na dopisnici hodně neobvyklá.  

Druhá kuriozita se týká československého a slovenského fotbalu a je docela zábavná. V levém 
dolním rohu je správně vyobrazený originální dres, ve kterém československá reprezentace ME 1976 
vyhrála. Zato na perforované známce je málokdy vídaný omyl. Ve spodní části je československá 
vlajka vyobrazena kupodivu správně (často bývá zrcadlově obrácená), ale znak v horní části známky 
patří Slovenskému fotbalovému svazu (SFZ), který tento znak používá asi od roku 1993! Tato 
fotbalová dopisnice určitě potěší každého sběratele Bohemosloveniky a taková chyba zároveň 
nadchne srdce každého filatelisty a ani já nejsem výjimkou. 

Stanislav Kamenický    
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Mistrovství světa a Mistrovství Evropy 2013 ve filatelii 
 

Mistrovství světa ve stolním tenisu se uskutečnilo v 
Paříži ve dnech 13.-20.5.2013. Francouzská pošta 
vydala 14.5.2013 příležitostnou známku a PR1, 
příležitostný OVS používala jedna pařížská pošta. 

 

Budapešť hostila již pošesté světový 
šampionát v šermu. Ve dnech 7.-12. srpna 
bylo nejlepším rozděleno 12 sad medailí. 
Maďarská pošta vydala k MS 4.7.2013 
příležitostnou známku a PR1. 

 

 
14. mistrovství světa v lehké atletice se konalo ve dnech 10.-18.8.2013 
v Moskvě na zmodernizovaném olympijském stadiónu v Lužnikách a Ruská 
pošta vydala 10.8.2013 k tomuto sportovnímu svátku příležitostnou známku, 
obálku s písmenem „A„ a PR1. 27.8.2013 pak dvě známky a aršík vydala také 
Albánie. 

 
 
 

 
86. mistrovství světa v sil-
niční cyklistice hostila letos již 
po třinácté Itálie. Nejlepší 
cyklisté bojovali o tituly ve 
Florencii a jejím okolí ve 
dnech 22.-29.9. 2013. Italská 
pošta vydala 21.9.2013 příle-
žitostnou známku a PR1. 
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38. mistrovství Evropy v bas-
ketbalu mužů se konalo ve dnech 
4. – 22. září 2013 ve slovinských 
městech Lublaň, Jesenice, Koper a 
Celje. Turnaje se zúčastnilo 24 
mužstev. Slovinská pošta vydala 
24.5.2013 příležitostnou známku, 
která byla tištěna v TL o 6 
známkách a 3 kupónech a PR1. 
K ME vydala známku také pošta 
Černé Hora.                                       

Španělská pošta vydala 9. 7. 2013 ku příležitosti zisku titulu 
mistrů světa v házené mužů aršík s jednou známkou.     –jpb- 
 

Mistrovství Evropy v  brokových 
disciplínách a na běžící terč se 
konalo v Suhlu (Německo) ve dnech 

27. 7. až 7. 8. 2013 v německém Suhlu za účasti 40 zemí. ČR vybojovala 5 medailí (0 – 2 – 3).     

Na razítku je zobrazena vrhačka terčů pro brokové disciplíny od francouzské firmy LAPORTE BALL-
TRAP, která byla založena v roce 1927. vybavovala střelnice na posledních šesti OH.  

 
 

 

Ragnar Skanaker  (*  8 .  6 .  1934) 
 

Švédský střelec, olympijský vítěz z Mnichova 1972, na olympijských 
hrách v Los Angeles 1984 a v Soulu 1988 obsadil 2. místo a na OH 
v Barceloně 1992 byl třetí, vždy v disciplíně libovolná pistole na 50 m. 
Na OH startoval 7x (1972 až 1996). Má řadu medailí z MS a ME.  
Na OH střílel i z rychlopalné pistole (1980 a 1984) a také ze vzduchové 
pistole (1988, 1992 a 1996). Bronz na OH 1992 získal v 58 letech.                                                       
                                                                       Ladislav Janoušek 


