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H E L M U T  S C H Ö N  B Y  S E  D O Ž I L  1 0 0  L E T  
 

 

 
   Patnáctého září 2015 uplynulo sto let od narození jedné z nejvýraznějších postav německého 
fotbalu Helmuta Schöna. Úspěšný trenér se narodil 15. září 1915 v Drážďanech a zemřel 23. 
února 1996 ve Wiesbadenu.  
   S fotbalem začínal ve 13 letech jako útočník v klubu Dresdensia (1928-1933). Do konce 
druhé světové války působil v Dresden FC (1933-1945). 
   Trenérskou kariéru začínal jako hrající trenér v SG Dresden-Fridrichstadt (1945-1950). 
Krátce ještě hrál za FC St.Pauli (1950) a skončil opět jako hrající trenér v Hertha BSC Berlin 
(1950-1951). Německo reprezentoval 16x (1937-1941) a nastřílel 17 gólů. Debut měl 
21.11.1937 v Hamburku proti Švédsku (5:0). S reprezentací se rozloučil 5.10.1941 ve 
Stockholmu a soupeřem bylo opět Švédsko (2:4).  

      
    
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

   Hlavní trenérskou kariéru začal v letech 1951-
1952 ve Wiesbadenu. Další čtyři roky byl 
trenérem Sárského fotbalového svazu (1952-
56). Trenérem SRN se stal 4.11.1964, kdy 
vystřídal ve funci Seppa Herbergera, který byl 
ve funkci od 22.11.1950 do 7.6.1964. Helmut 
Schön byl jeho asistentem v letech 1956 až 
1964.  

 
   Muž s čepicí, jak byl Schön přezdíván, je 
rekordmanem u německé reprezentace. 
Společně s Seppem Herbergerem "odsloužili" 
každý čtrnáct let, ale Schön byl u kormidla o 
32 dní déle (od 4.11.1964 do 21.6.1978). 
Byl také úspěšnější než předchůdce. Dovedl 
SRN do finále MS 1966/prohra s Anglií (2:4). 
Semifinále MS 1970 v Mexiku SRN-Itálie 3:4 
bylo dlouho považováno za utkání století. S 
hráči jako byli Franz Beckenbauer, Gerd 
Müller, Paul Breitner, Günther Netzer, 
Wolfgang Overath, Sepp Maier, Berti Vogts 
aj. se mu podařilo vybojovat pro Německo v 
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roce 1974 druhý 
titul mistrů světa. 
Dalším úspěchem 
byl titul mistrů 
Evropy 1972 a 
finálová účast na 
ME 1976 (prohra 
s ČSSR 3:5 na 
penalty).  
   Jeho celková 
bilance je velmi 
úspěšná: 139 

utkání, z toho 87 vítězství, 31 remíz 
a pouhých 21 proher, vynikající skóre 292:107.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 1984 byl vyznamenán nově vytvořeným Řádem FIFA. 
Nástupcem Helmuta Schöna se stal Jupp Derwal (1978-1984). 
                                                  Stanislav Kamenický 

 
 
 

L E G E N D A  N Ě M E C K É H O  S P O R T U  -  W I L L Y  D A U M E  
 

   25. května 2013 proběhlo v Olympijském muzeu v Kolíně nad 
Rýnem setkání námětové skupiny IMOS. Při této příležitosti 
proběhl také slavnostní akt k připomenutí 100. výročí narození i u 
nás dobře známého sportovce a funkcionáře Willyho Daumeho 
(24.5.1913-20.5.1996). V roli sportovce se prosadil v německém 
národním týmu jako košíkář a házenkář. 
   Willi Daume se věnoval lehké atletice v Eintrachtu Dortmund, 
zejména skoku do výšky (osobní rekord 1,82 m), a také házené. 
Pružný Daume se v roce 1935 "rekvalifikoval" s ostatními 
studenty, házenkáři, převážně z Vratislavi, na basketbal a reprezentoval Německo na VI. 
Světových Akademických hrách v Budapešti. Patřil do skupiny 14 hráčů pro první 
olympijský basketbalový turnaj v Berlíně v roce 1936, ale neodehrál žádný zápas. Po 
olympijském turnaji, se dostal pod těžkou kritiku z nedostatečné přípravy a nedostatku 
týmového ducha německého olympijského týmu. Německo totiž prohrálo ve 2. kole (kam 
postoupilo bez boje) s Itálií 16:58 a o postup do 3. kola pak s naším týmem 9:20. Zda 
Daumemu zlatá olympijská medaile unikla jeho nominací do basketbalového družstva z 
házenkářského týmu (házenkáři Německa olympijský turnaj suverénně vyhráli), zůstane již 
nezodpovězenou otázkou. 
   Vyšší funkcionářskou kariéru nastartoval jako člen Mezinárodního olympijského 
výboru v roce 1956. Podí lel  se na založení nadace Deutsche Sporthi l fe (1967), která 
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existuje dodnes. V letech 1972-1976 byl místopředsedou MOV 
a působi l  v mnoha odborných komisích. Byl rovněž čestným 
předsedou Sportovního svazu NSR. Vrcholem jeho kariéry se 
staly roky 1961-1992, kdy stál v čele Národního německého 
olympijského výboru. Do historie olympijského hnutí se 
zapsal jako úspěšný předseda organizačního výboru XX. 
olympijských her 1972 v Mnichově. V období příprav OH 1972 
a X. olympijského kongresu vystoupi l  na podporu 
progresivních změn v olympijském hnutí. Svojí  neocenitelnou 

činností  se Wil ly Daume řadí do seznamu významných olympijských osobností  a 
legend německého sportu. Letos v květnu uplyne 20 let od jeho smrti. 
                                                                                                                  Stanislav Kamenický 
 

 

PRVNÍ  FOTBALOVÉ VLAŠTOVKY K  MS 2018 V  RUSKU 
 

 

   Do začátku MS 2018 chybí ještě více než 2 roky a už tu máme první materiály k 
nastávajícímu šampionátu. Je dlouhodobou tradicí, že s první propagací přichází pořádající 
země a ani Rusko není výjimkou. První obálka pochází už z roku 2010. 

   Pozoruhodné je razítko z 2.12.2010, 
což je datum, kdy bylo Rusku na 
zasedání FIFA v Curychu přiděleno 
pořadatelství MS 2018. Poprvé se bude 
fotbalové mistrovství světa konat ve 
východní Evropě a poprvé také na dvou 
kontinentech. Rusko předložilo svou 
kandidaturu na počátku roku 2009 a v 
Curychu porazilo Anglii a společné 
nabídky z Portugalska / Španělska a 
Belgie / Nizozemí. 
Ale je tu ještě jeden problém. Na 
základě vyšetřování FBI kvůli korupci v 
Mezinárodní fotbalové asociaci FIFA se 
prošetřuje i přidělení pořadatelství 
mistrovství světa 2018 Rusku a 2022 
Kataru. V aféře byl silně namočený 

předseda FIFA Sepp Blatter, který byl nucen odstoupit a 26.2.2016 byl novým předsedou FIFA 
zvolen Švýcar Gianni Infantino. 
   Pro razítko z roku 2010 byla použita známka Mi 1690 a FDC k 50. výročí vítězství SSSR na 
ME 1960 ve Francii. Na obálce je Igor Netto, kapitál vítězů z OH 1956, účastník MS 1958, 
1962. Druhou fotbalovou osobností je Lev Jašin, účastník MS 1958, 1962, 1966 a 1970 
(náhradník) a Evropský fotbalista roku 1963.  
   SSSR se připojil k FIFA rok po skončení Velké vlastenecké války - dne 25. června 1946. VI. 
MS, které se konalo ve Švédsku v roce 1958, bylo prvním jehož se  národní tým Sovětského 
svazu účastnil. Ruští fotbaloví hráči se kvalifikovali na závěrečný turnaj mistrovství světa 
desetkrát (SSSR a Rusko). Odehráli celkem 40 zápasů, s bilancí 17-6-17. Nejlepším výsledkem 
ruského týmu je čtvrté místo z fotbalového šampionátu 1966 v Anglii. 
   V rámci propagace mistrovství světa ve fotbale 2018 Rusko, vytvořila Rusmarka filatelistický 
program, který byl spuštěn 25.7.2015 a bude probíhat až do začátku turnaje a bude obsahovat 
kolekci více než 120 filatelistických produktů - poštovních známek, aršíků, obálky či dopisnice 
s originální známkou, příležitostná razítka a pohlednice. 
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25.7.2015 Celinová obálka s přítiskem a natištěnou známkou A, PR1 Sankt-Peterburg 
 
 

   18.9.2015, 1000 dnů před zahájením MS 
2018, vydala Ruská pošta aršík ve tvaru 
fotbalového míče se známkou hodnoty 100 
rublů, FDC s PR1. Příležitosné razítko bylo 
používáno ve všech hostitelských městech MS 
v kopané 2018. Bude jimi těchto 11 měst: 
Moskva (stadiony Lužniki a Spartak), Sankt 
Peterburg, Kaliningrad, Jekatěrinburg, Nižnij 
Novgorod, Kazaň, Samara, Saransk, Volgograd, 
Rostov na Donu a Soči. A navíc bylo razítko 
používáno také v městě Krasnodar. 
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   První série známek připomínající MS v kopané 2018, vydaná 1.10.2015, nám představuje  
sovětské známky vydané k světovým fotbalovým šampionátům v roce 1958, 1962, 1966, 
1970, 1982 a 1986. V levém horním rohu známek je dokumentován symbol blížícího se 
šampionátu. Razítko na FDC je dost nevýrazné a přináší jen známé údaje. PR1 bylo opět 
používáno ve 12 městech jako u předchozího aršíku. 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Dalším příspěvkem Ruské pošty bylo 
17.11.2015 vydání první sady čtyř 
známek se stadióny, na kterých se bude 
hrát MS 2018: stadión Fišt v Soči, 
Olympijský stadión Lužniky v Moskvě, 
stadión Spartaku Moskva a stadión 
Kazaň aréna. Známky série mají 

nominál 21 rublů a byly tištěny v tiskových listech o 8 známkách (4x2).  Dále byly vydány 4 
FDC s jednotlivými známkami a PR1 byla používána v 12 obvyklých městech.   
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   16.11.2015, resp. 8.12.2015 jsou 
data tisku prvních dvou celinových 
dopisnic s originální známkou 
nominální hodnoty V (rusky B). První 
je věnována hostitelskému městu 
Volgograd, druhá pak městu 
Jekatěrinburg. 
PR1 nesou pak datum vydání - 

16.12.2015. Stejným městům jsou věnovány i dvě celinové obálky nominální hodnoty A 
(4.12.2015 – Jekatěrinburg a 30.12.2015 – Volgograd). 
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   Posledním počinem Ruské pošty v loňském roce k propagaci MS v kopané 2018 bylo 30.12. 
vydání pěti celinových obálek s natištěnou známkou hodnoty A věnovaných historii světových 
fotbalových šampionátů. 

 

 

 
   Jak vidno, mají se příznivci fotbalové filatelie na co těšit. Doufejme, že pořadatelství nebude 
Rusku odebráno, a že šampionát bude nakonec tak úspěšný, jako zimní olympijské hry 2014 v 
Soči.                                                                                       Stanislav Kamenický 
                                                                                                         

Mistrovství Evropy žen v basketbalu 2015 
 

   Na evropském basketbalovém mistrovství žen, které se konalo 
od 11. do 28. června 2015 v Maďarsku a Rumunsku, získaly 
zlatou medaili srbské basketbalistky. Země, která má 7,1 mil. 
obyvatel, je zemí mnoha slibných a talentovaných sportovců. 
Basketbal, házená, vodní pólo, kopaná a především tenis to jsou 
hlavní sportovní odvětví, ve kterých Srbsko zaznamenává 
největší úspěchy a také velkou reklamu. 
   Srbky začaly skupinovou fázi basketbalového turnaje triumfem 
nad basketbalistkami Lotyšska, dále porazily Chorvatky a hráčky 
Velké Británie. Prohrály pouze s Ruskami. V osmifinálové fázi 
soutěže zvítězily nad Slovenkami a podlehly Španělkám a 

Litevkám. Bilance 2 vítězství a 3 porážek jim stačila na 4. místo v osmifinálové skupině a 
poslala do čtvrtfinále proti vítězkám druhé osmifinálové skupiny, hráčkám Turecka. 
   Čtvrtfinálový zápas Srbkám úžasně vyšel a do té doby vynikající basketbalistky Turecka 
překvapivě porazily o 12 bodů. Štěstí přeje připraveným, se říká, a toto štěstí v podobě 
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dvoubodového vítězství se přiklonilo v 
bitvě o finále na stranu Srbek a ne na 
stranu Bělorusek. Triumf nad 
francouzským národním týmem ve finále 
s výsledkem 76:68 znamená největší 
úspěch v historii srbského ženského 
basketbalu. Zároveň se Srbky přímo 
kvalifikovaly na olympijské hry v Riu 
2016. 
Ana Dabović byl vyhlášena nejužitečnější 
hráčkou turnaje a Sonja Petrović získala 
místo v all-stars týmu turnaje. 
   Srbská pošta tento úspěch připomenula 
27.11.2015 vydáním příležitostné poštovní 
známky a FDC.                                -jpb-               
                                         

Mistrovství Evropy  
v házené mužů 2016 
 

   12. mistrovství Evropy v házené 
mužů 2016 proběhlo od 15. do 31. 
ledna v Polsku. Mistrovství se zúčastnilo 
16 mužstev, rozdělených do čtyř 
čtyřčlenných skupin (jednotlivé skupiny 
hostila města Krakov, Gdaňsk, Vratislav 
a Katovice), z nichž první tři týmy 
postoupily do dvou čtvrtfinálových 
skupin. První dva týmy ze čtvrtfinálových 
skupin postoupili do semifinále, týmy na 
třetím místě hráli o páté místo.  
   Mistrem Evropy se stali házenkáři 
Německa, kteří ve finále porazili 
Španělsko 24:17. Bronzové medaile 
získali házenkáři Chorvatska po vítězství 
31:24 nad Nory. Mistrovství Evropy 
proběhlo tentokrát bez účasti českých 
házenkářů. Naši házenkáři se po 10 
letech na šampionát nekvalifikovali. 
   Polská pošta vydala k popularizaci a 
propagaci evropského šampionátu dvě 
zajímavé známky ve tvaru 
házenkářského míče. Tištěny jsou v TL o 
6 známkách (3x2), obě známky jsou na 
tiskovém listu 3x a pokaždé jsou 

pootočeny tak, že se vlastně neopakují a jde 
tedy o 6 různých známek.                  -jpb- 
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„Hrabě Dracula” na známkách Rumunska 
 

   16.10.2015 byla na poštovních známkách Rumunska  představena velká 
hvězda rumunského sportu, Ion Tiriac. Na známkách je zachycen ve finále 
Davisova poháru v Bukurešti v říjnu 1972. 
   Ion Tiriac, tenisový šampión a jeden z nejvýznamnějších propagátorů 
rumunské sportu a to jak v Rumunsku, tak i v zahraničí, debutoval ve světě 
sportu jako hráč ledního hokeje. V letech 1958 a 1964 byl členem rumunské 
hokejového týmu, který se účastnil zimních olympijských her a mistrovství 
světa v Innsbrucku. 
   Narodil se 9.5.1939 v Transylvánii, což je pravděpodobně důvod, proč má 
přezdívku „hrabě Dracula”. Tiriac se poprvé objevil na mezinárodní 
sportovní scéně jako hokejový hráč rumunského národního týmu na zimních 

olympijských hrách 1964. Krátce poté přešel k tenisu jako svému hlavnímu sportu. S krajanem 
Ilie Năstasem vyhráli mužskou čtyřhru na French Open v roce 1970 a třikrát hráli finále 
Davisova poháru (1969, 1971 a 1972), ale pokaždé se museli sklonit před týmem USA.  

Po skončení aktivní tenisové dráhy působil Ion Tiriac jako trenér a manažer pro hráče,  jako 
např. Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Mary Joe Fernandezová, Goran Ivanišević a Marat Safin.  
   V roce 1998 se stal prezidentem rumunského národního olympijského výboru. 
Ačkoliv tenisu nyní věnuje velmi málo svého času, přijal úspěšný podnikatel Ion Tiriac 
s potěšením a jako poctu nabídku organizovat otevřený tenisový turnaj v Madridu pro muže i 
ženy. Nyní má tento turnaj celkově rozdat 7,2 milionu € na prize money. Trofej určená pro 
vítěze turnaje nese jeho jméno. Tiriac platí od roku 1996 i licenci na tenisovém turnaji BRD 
Năstase Tiriac Trophy. V současné době činí rozpočet události € 450000 a 
je součástí série ATP World Tour. Koná se každoročně dva týdny před 
Madrid Open v Bukurešti. 
   Dne 13. července 2013 se stal členem Síně slávy ITF jako úspěšný 
promotor a turnajový ředitel celé řady tenisových podniků. Úspěchy, které 
ho provázely po celou dobu jeho sportovní kariéry dokázal přenést i do 
svého podnikání. „Brašovský buldozer”, jak se mu také na kurtu přezdívalo 
pro jeho nezdolnost si vybudoval vážnost a úctu i jako podnikatel. Ion 
Tiriac je také velkým motoristickým nadšencem. Vlastní působivou sbírku 
automobilů, z nichž je více než polovina veteránů. 
                                                            (z webu přeložil a upravil -jpb-) 
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Stručně na závěr:   
 
 
                                                                                                  

 
 
                                                                            
 

1.        2. 
 
 
 
 
 
 
                                                          3. 
  
 

                          5.                                                                                 
                                                          

                                                        3.                                                                       4. 
 
 
 
                                                                                                                                  5. 
 
                                                                                                            
                                        6.                                                                                
1.a 2. Monaco, 3.2.2016, YOG 2016 Lillehammer 
2. Grónsko, 19.1.2015, Arktické zimní hry 2016                                7. 
4. a 5. Belgie, 7.9.2015, ME ve volejbalu žen 2015                                                               
6. Kongo, 2015, 3 nezoubk. aršíky (každý se 4 zn.) k OH 2016, 
    hvězdy předchozích olympiád – OH 1968 Věra Čáslavská  
7. Monaco, 3.2.2016, Tenis Monte Carlo Rolex Masters                                                        8. 
8. a 9. Polsko, 26.8.2015, MS ve třídě Optimist (jachting)                                      9.            
        

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, Laco Kajaba,  
Stanislav Kamenický a Jaroslav Petrásek. 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás. 
 

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2016  
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