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Johan Cruyff  (Crui j f f)  je  už  ve  fotbalovém nebi  
 

 
  24. března 2016, pouhých 78 dní před zahájením ME v kopané 2016, 
zarmoutila fanoušky celého světa smutná zpráva, že už není mezi námi 
legenda holandského a světového fotbalu Hendrik Jahannes Cruijff 
(Cruyff).  
  Narodil se 25. dubna 1947 a takový kouzelník s míčem se prý rodí 
jednou za padesát let. Pouze Pelé byl lepší, a to nejlépe vystihuje jeho 
velikost. Výjimečný střední útočník stál v 70. letech minulého století za 
vzestupem Ajaxu Amsterodam, FC Barcelona a holandské reprezentace. 
Za své výkony byl oceněn v letech 1971, 1973 a 1974 Zlatým míčem pro 
nejlepšího hráče Evropy a byl první, kdo tuto cenu získal třikrát. 
Odchovanec Ajaxu (1963-1974) přispěl ke třem triumfům v PMEZ v letech 
1971-1973, v evropském Superpoháru (1972-3) a Interkontinentálním 
poháru 1972. Byl také u zisku devíti mistrovských titulů a pěti vítězství 
v Nizozemském poháru. S Feyenoordem vybojoval titul a pohár v roce 
1984. 

  

V roce 1973 odešel do FC Barcelona, kde byl mistrem 
(1974) a vítězem Španělského poháru (1978). 
K úspěchům patřil rovněž zisk Zlaté kopačky (1968), 
5x byl nizozemským fotbalistou roku, 2x 

nizozemským sportovcem roku. 
S nizozemským týmem se probojoval do 
finále MS v kopané v roce 1974, kde 
podlehli domácím hráčům SRN 1:2, ale 
Cruyff byl vyhlášen nejlepším hráčem 
šampionátu. Na ME 1976 v Bělehradě 
získali Holanďané bronzové medaile. 
Cruyff reprezentoval v letech 1966-1977 
ve 48 utkáních a vstřelil 34 gólů. Po 
odchodu z Barcelony hrál ještě v USA 
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v klubech Los Angeles Aztec (1979) a Washington Diplomats (1980-81). Po návratu do Evropy 
krátce oblékal dres provinčního španělského klubu UD Levante (1981). Následoval návrat do Ajaxu 
(1981-83) a bohatou kariéru ukončil u městského rivala Feyenoord Amsterodam (1983-84).  

Neméně úspěšný byl i jako trenér. Svědčí o tom ocenění pro nejlepšího trenéra 
světa za rok 1987. S Barcelonou byl 4x mistrem (1991-94), triumfoval v Lize 
mistrů (1992), PVP 1987. Kuriozně byl v letech 2004-2013 trenérem Katalánska. 
Zde také s celou rodinou našel nový domov. FC Barcelonu vedl ve 306 utkáních a bilancí 183 výher, 
69 remíz a jen 53 porážek. Johan Cruyff byl třetí osobností, která vyhrála PMEZ (Ligu mistrů) jako 
hráč i jako trenér. Jako fotbalista měl na svém kontě 392 gólů v 704 oficiálních zápasech.  
  Byl otcem dvou dcer a syna Jordiho, který šel v jeho stopách. Dotáhl to do FC Barcelona, 
Manchester United a RCD Espaňol Barcelona, ale tak úspěšný jako otec nikdy nebyl. V roce 2006 
získal Cruyff 6. místo v anketě Největší Nizozemec. Velkou poctou pro něj bylo v roce 2010 
pojmenování planetky 14282 – Cruijff. Před ním tuto čest měli Ferenc Puskás a Josef Bican.  
Proti bývalému Československu poprvé hrál 6.11.1966 v Amsterodamu na Olympijském stadiónu. 
V přátelském utkání před 55 000 diváky Holanďané prohráli 1:2. Cruyffovi zápas moc nevyšel, gól 
nedal a ještě byl v 76. minutě vyloučen pro urážku rozhodčího. V Československu jsme mohli tuto 
světovou hvězdu spatřit 30. srpna 1972 v Praze na Letné a 30 000 diváků vidělo v 22. minutě 

Cruyffův gól. Tentokrát byli úspěšnější 
Holanďané a odvezli si výhru 1:2. V třetím 
a jeho posledním zápase proti čs. 
reprezentaci nastoupil jako kapitán 16. 
června 1976 v památném semifinále ME 
1976 v Záhřebu. Nizozemci jako favorité 
turnaje zklamali, prohráli v prodloužení 
3:1. V utkání vymazal suverénní Karol 
Dobiáš Johana Cruyffa ze hry a k ničemu 
ho nepustil. Na klubové úrovni si zahrál 

2x proti Dukle Praha ve 
čtvrtfinále PMEZ 1967. Jeho Ajax 
po výsledcích 1:1 a po prohře 
v Praze vlastním gólem 2:1 byl 
vyřazen. Dalším československým 
týmem, který se utkal s Ajaxem, 
byl Spartak Trnava v roce 1969 
v semifinále PMEZ. První zápas 
skončil 3:0 pro Ajax a jedním 
gólem k výhře přispěl i Johan 
Cruyff. Odveta v Trnavě se hrála 
pouze na branku hostí a po drtivé 
převaze zvítězila Trnava „jen“ 

2:0. Létající Holanďana uhlídal mladý Karol Dobiáš, o 
kterého pak měla velký zájem celá fotbalová Evropa. 
Podle mezinárodní federace fotbalových historiků a 
statistiků byl Johan Cruyff nejlepším fotbalistou Evropy 
20. století a druhý na světě za Pelém (1999). 
                                          Stanislav Kamenický 
 
P.S. Nejčastěji ve světě používané příjmení Cruyff je 
anglická transkripce. Tvrdé Y holandština nezná, 
správně by mělo být Cruijff, ale on proti této variantě 
neměl námitky.          
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M E  v  k o p a n é  2 0 1 6  v e  f i l a t e l i i  
 
 

   Nebudeme nyní hodnotit výsledky šampionátu ani vystoupení našich borců, ale zaměříme se jen 
čistě na filatelii. Zemí, které vydaly k ME v kopané 2016 ve Francii známku či razítko, je hodně. 
Představíme především počiny pošt účastníků evropského šampionátu. A začít musíme v pořádající 
zemi, Francii. 
 
Francie, 26.3.2016, 10 sešitků s 10 známkami z jednotlivých hostitelských měst  

 
Francie, 26.3.2016, 1 známka, pohár 
 
Francie, 19.5.2016, aršík s 5 známkami  
s pohárem pro mistry Evropy 
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Francie, 5 personals stamps s maskotem ME 2016 
 
Francie, dva otisky výplatního strojku 

 
 
 
 
 
 

Francie, 19.5.2016, sešitek s 10 známkami 

 
 
 
 
 
 

Bosna a Herzegovina, pošta Srpska,  
aršík s 1 známkou 
 
Maďarsko, 3.6.2016, 1 známka, FDC 
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Makedonie, 10.6.2016, 1 známka, FDC 
 
Německo, 2.5.2016, série für Sport,  
jedna známka věnovaná kopané 
 
Rumunsko,10.6.2016, 4 známky, tištěno 
v malých TL (3x2) o 5 zn. a 1 kuponem 
v pravém dolním rohu TL, FDC  

 
 
 

 

Turecko, 10.6.2016, 4 známky, FDC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turecký Kypr, 25.2.2016, 2 známky, FDC 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukrajina, 23.5.2016, 1 známka, FDC                                                                                                                      
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            -jpb- 
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Stručně na závěr:   
 
 
                                                                4. 
 
                            1. 
                                  

                                                                                                           5.-9. 
                            2. 
 
 
 
 
 
                            3. 
                                                                10. 
 

                               
                                                          
                                                         
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
 
                                                                                                            
                                                                                                                                          13. 
                                                                         11.-12. 
 
1.- 3. Grónsko, 12.5.2016, sport v Grónsku 
4. Rusko, 20.2.2016, Pohár Gagarina 
5.-9. Portugalsko, 31.3.2016, Extrémní sporty 
10. Švýcarsko, 11.5.2016, 100 let zápasu                                                               
11.-12. Bosna a Herzegovina, 6.4.2016, Mezinár. den sportu                                          
13. Slovinsko, 6.5.2016, Peter Prevc, vítěz SP 
14. Lotyšsko, 4.4.2016. MS ve florbalu                                                                                                    
                                                                                                                              14. 

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Laco Kajaba, Josef Kočí,  
Stanislav Kamenický, Jaroslav Petrásek a Zdeněk Svědiroh. 

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

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2016  
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