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Olympijští medailisté a filatelie (34) 
 
XIX. OLYMPIJSKÉ HRY MEXIKO (5. část) 
 
JEZDECTVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’ORIOLA Pierre Jonqueres (Francie) - stříbro v Ceně národů ( překážky) v soutěži družstev 
  (filatelistický materiál viz XV. Olympiáda, Zpravodaj č. 109) 
 
GUYON Jean Jacques (Francie) – zlato v military v soutěži jednotlivců 
FM  Z  ČAD  1969 Yv. 190 (183/212) Mi. 247 (240/63) 
   1972 (přetisk Mi. 247) Mi. 469 (462/85) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. BF 28 (21/28) 
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KIZIMOV Ivan (SSSR) – zlato v drezúře v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži družstev ( také bronz  
  v soutěži družstev v roce 1964) 
FM Z ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. BF 22 (21/28) 
 Z   PARAGUAY  1972 Yv. Mi. BF 255 (254/5) 
  (na okraji spolu s družstvem r.1972 – stejně jako v r. 1968) 
 
MEADE Richard John Harray (Velká Británie) – zlato v military v soutěži družstev 
  (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
SSSR – stříbro v drezúře /smíšených/ družstev, družstvo ve složení Kizimov Ivan na koni Iljor (viz výše), Kalita Ivan 
na koni Absent a Petušková Elena na koni Pepel 
  (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda, stejné družstvo) 
 
STEINKRAUS William Clark (USA) – zlato v Ceně národů v soutěži jednotlivců (také bronz v soutěži  
  družstev v roce 1952 a stříbro v roce 1960) 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 132 (126/32) 
 Z  TOGO 1984 Yv. BF 222 Mi. BF 246 (245/52) 
 Z  GRENADA GRENADINES 1996 Yv. BF 365 Mi. BF 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO – bronz v Ceně národů v soutěži družstev, družstvo ve složení 
  Winkler Hans Günter (viz 1956) na koni Enigk, Schridde Hermann (viz 1964) na koni Dozent a 
   Schockemöhle Alwin (viz 1976) na koni Donald Rex 
 
 
GYMNASTIKA 
 
ČÁSLAVSKÁ Věra (Československo) – zlato v celkovém hodnocení, v prostných, v přeskoku přes koně a ve 
   cvičení na bradlech v soutěži jednotlivkyň, stříbro v celkovém hodnocení v soutěži družstev a ve 
   cvičení na kladině v soutěži jednotlivkyň 
  (filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda, Zpravodaj č. 124) 
 
JAPONSKO – zlato v celkovém hodnocení v soutěži družstev (družstvo ve složení Endo Yukio, Kato Takeshi, Kato
  Sawao, Nakajama Akinori, Tsukahara Mitsuo a Kenmotsu Eizo) 
  (filatelistický materiál viz XVII. Olympiáda, Zpravodaj č. 118) 
 
LISITSKY Viktor (SSSR)  - stříbro v celkovém hodnocení v soutěži družstev 
  (filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda, Zpravodaj č. 124) 
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KATO Sawao (Japonsko) – zlato v celkovém hodnocení v soutěži družstev a v soutěži jednotlivců, zlato  
  v prostných a bronz ve cvičení na kruzích v soutěži jednotlivců 
FM  Z  ČAD  1969 Yv. 199 (183/212) Mi. 262 (240/63) 
   1972 (přetisk Mi. 267) Mi. 484 (462/85) 
 Z  FUJEIRA 1972 Yv. Mi. 1419 (1407/31) 
    Yv. s hodnotou v BF Mi. BF 160 (148/72) 
   1972 (přetisk Mi.1419) Mi. 1444 (1432/56) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. (28+A13)  Mi. 166 (163/69) 
 Z   HAITI  1972 Yv. 714 (713/7+A496/500) Mi. 1206 (1205/14) 
 Z  MONGOLSKO 1972 Yv. 646 (644/50) Mi. 750 (748/50) 
 Z  GUYANA 1991 Yv. 2564 (2564/72) Mi. 3540 (3540/48) 
   1994 Yv. Mi. 
 Z  GRENADA GRENADINES 1996 Yv. 2009(2002/10) Mi. 
   GRENADA GRENADINES 1996 Yv. BF 366 Mi. BF 
 Z  PALAU  1996 Yv. 923 (905/24) Mi. 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972 Yv.(dle fotografie) Mi.  
 Z  SHARJAH 1972 Yv. Mi. 1169 (1158/77) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1972 aršík Mi. 1248 ve zlatě – socha se jménem medailisty 
 
KLIMENKO Viktor (SSSR) – stříbro v celkovém hodnocení v soutěži družstev a bronz ve cvičení na bradlech v 
  soutěži jednotlivců 
FM Z  AJMAN 1972 (přetisk Mi. 1557) Mi. 1587 (1575/604) 
   stejná hodnota v menším formátu  Mi. 1612 (1605/34) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972 Yv.(viz Ajman) Mi. 726 (697/726) 
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NAKAJAMA Akinori (Japonsko) – zlato ve cvičení na bradlech, ve cvičení na hrazdě a ve cvičení na kruzích, 
  stříbro v prostných a bronz v celkovém hodnocení v soutěži jednotlivců , zlato v celkovém 
  hodnocení v hodnocení družstev 
FM Z  MONGOLSKO 1969 Yv. 476 (469/76) Mi. 537 (530/37) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 123 (116/25) 
 Z  HORNÍ VOLTA  1972 Yv. A122 (A120/4) Mi. 393 (387/401) 
 Z  ČAD 1972 Yv. Mi. 632 (627/32) 
 Z  PARAGUAY  1975 Yv. A706 (1430/34+A705/7) Mi.2710 (2704/11) 
 Z  GUYANA 1991 Yv. 2514 (2510/18)  Mi. 3535 (3531/39) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1972 aršík Mi. 1479 ve zlatě – diskobolos se jménem medailisty 
 
JANZ Karin (NDR) – stříbro ve cvičení na bradlech a bronz v celkovém hodnocení v soutěži ženských družstev 
TURISCHEVA Ludmila (SSSR) – zlato v celkovém hodnocení v soutěži ženských družstev 
  (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
POZEMNÍ HOKEJ 
 
PAKISTAN  - zlato 
FM Z  PAKISTAN 1969 Yv. 264/5 Mi. 269/70 

1969 razítko na FDC používané v Karáčí dne 30.1. 
 Z  RWANDA 1968 Yv. 283 (277/94) Mi. 302 (296/313) 
   1968 Yv. BF 14 (13/5) Mi. BF 16 (15/7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pokračování příště)                                                                                                      připravuje Laco Kajaba 
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BYLI JSME OPĚT PŘI TOM (MS V KOPANÉ 2006) 
 
     Devátého června začalo v Mnichově 18. mistrovství světa a zároveň se roztančil největší fotbalový svátek. Po 
dlouhých šestnácti letech u toho byla také česká fotbalová reprezentace, poprvé v historii jako samostatný stát. 
Probojovat se na šampionát nebylo vůbec jednoduché. V druhé polovině kvalifikace bylo národní mužstvo 
sužováno zraněními a citelně chyběl vůdce mužstva Pavel Nedvěd. O postupu rozhodly až dva úspěšné barážové 
zápasy s Norskem, do nichž se Nedvěd vrátil. Ošidný los v Lipsku přisoudil našim fotbalistům nelehké soupeře: 
trojnásobné mistry světa Italy, skvělý tým z Afriky Ghanu a nevyzpytatelné Američany. A tak se pojďme blíže 
seznámit s našimi soupeři, které jsme dostali do skupiny E  MS 2006 v Německu.  
     Na úvod se naši fotbalisté střetli s USA. Americký fotbal je na vzestupu, o čemž svědčí pět nepřetržitých startů 
na MS od roku 1990 a současné 8. místo na žebříčku FIFA. Fotbal v evropském pojetí, Američany nazývaný 
soccer, se v USA uchytil až po II. světové válce. Před tím ho většinou hráli přistěhovalci z Evropy. Zámořská 
velmoc přesto drží jeden světový primát, už v roce 1862 existoval v Bostonu klub Onieda DFC a představoval 
vůbec první fotbalový oddíl mimo Anglii. Americká fotbalová federace (USSF) byla založena v roce 1913 a hned se 
stala členem FIFA, členem CONCACAF je od roku 1961. Pomalejší rozvoj fotbalu v USA zapříčiňují mnohem 
populárnější sporty (basketbal, baseball, americký fotbal) a v neposlední řadě organizační chaos. Klubové soutěže 
postrádají jednotný systém. Podle toho, jak americký fotbal vzkvétal či živořil, přicházely na svět různé ligy. První 
byla American Soccer League (ASL) v letech 1922-1933. Po třech hluchých desetiletích vznikly v roce 1967 
National Professional Soccer League (NPSL) a United Soccer Association (USA), které se o rok později sloučily 
v North American Soccer League (NASL). Ta však ukončila činnost v roce 1984. Oživení přišlo až po MS 1994 
pořádaném v USA. K roku 1996 se pak váže vznik poslední ligy – Major League Soccer (MLS). K největším 
úspěchům amerického fotbalu patří 3. místo na MS 1930 v Uruguay a vítězství v mistrovství CONCACAF v letech 
1991 a 2002. Nejslavnějším klubem v historii byl New York Cosmos (1971-1985), za který hráli hvězdy světové 
kopané Pelé, Franc Beckenbauer, Johan Neeskens, Torres Carlos Alberto, Wladyslaw Zmuda aj. V posledních 
letech patří k nejlepším fotbalistům Tony Meola, Alexi Lalas, Claudio Reyna, Eric Wynalda, Frankie Hejduk, Brian 
Mc Bride či Landon Donovan. Jediným Američanem, který působil v české lize, byl Steve Trittschuh, hrající v letech 
1990-91 za AC Sparta Praha. Národní mužstva se střetla pouze jedenkrát. Na MS 1990 v Itálii 
zvítězila ČSFR vysoko 5:1. 

     Zcela neznámým týmem je pro nás Ghana. Tato republika v západní Africe má 18 milionů obyvatel s hlavním 
městem Accra. Bývalá anglická kolonie Gold Coast (Zlatonosné pobřeží) se osamostatnila v roce 1957, kdy také 
vznikl Ghanský fotbalový svaz (CCOS), člen FIFA a CAF od roku 1958. Podle některých údajů se fotbal hrál na 
Zlatonosném pobřeží už v roce 1880. Větší rozvoj nastal po vzniku Gold Coast Football Association v roce 1922, 
kdy se začaly hrát pravidelné fotbalové soutěže. Na MS hraje Ghana poprvé, ale zúčastnila se neúspěšně několika 

kvalifikací. Největších úspěchů 
dosáhl ghanský fotbal na 
Mistrovství Afriky. Šampionát 
vyhrál v letech 1963, 1965, 1978 
a 1982. K nejznámějším klubům 
v Ghaně a na Africkém kontinentu 
patří Asante Kotoke a Hearts of 
Oak. Z fotbalistů se ve světě 
prosadili Abedi Pelé (nejlepší 
fotbalista Afriky 1991, 1992, hráč 
Olympique Marseille) a Michael 
Essen, nejdražší hráč Afriky, 
opora FC Chelsea. V letech 2001-
2004 hrál za FC Slovan Liberec 
výborný útočník z ghanského 
klubu Liberty Pro-fessional Accra 
– Baffour Gyan. Národní mužstvo 
hraje v bílých dresech a dosud se 
s Českem neutkalo. 
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      Posledním soupeřem, kterého si také krátce představíme, je favorit naší skupiny Itálie. Fotbalový svaz – 
Federazione Italiana Giuece Calcio (FIGC) vznikl v roce 1898, člen FIFA od roku 1905 a UEFA od roku 1954. 
Předchůdci moderního fotbalu na Apeninském poloostrově byly starověké římské míčové hry harpastum. V období 
renesance se na území Itálie pěstoval populární florentinský fotbal. Mistrovské soutěže se hrají od roku 1898, kdy 
byl v jediném dnu, 8. května, sehrán celý první ročník ligy. Nejstarší, dodnes existující italský klub vznikl roku 1893 
v Janově pod názvem Genoa Criket and Football Club (FC Janov). Snad není ani potřeba dodávat, že italské kluby 
patří celá desítiletí mezi světovou špičku (AC Milán, FC Juventus, Inter Milán, aj.) a sklízejí celou řadu úspěchů 
v evropských pohárových soutěžích. Typickým jevem italského fotbalu je účast mnoha cizinců v místních klubech. 
Od 90. let minulého století zde nechybí ani čeští fotbalisté: Tomáš Skuhravý, Luboš Kubík, Tomáš Řepka, Pavel 
Srníček, Pavel Nedvěd, Marek Jankulovski, Tomáš Ujfaluši či Václav Koloušek. K největším úspěchům italského 
fotbalu patří tři tituly mistrů světa z let 1934, 1938 a 1982, vítězství na OH 1936 a na ME 1968. K současným 
hvězdám patří brankář 
Gianluigi Buffon, 
Alessandro Nesta, 
Francesco Totti, 
Christian Vieri, 
Alesandro del Piero a 
řada dalších. S Českou 
republikou Itálie napos-
ledy změřila síly 22. 
května 2002 v Praze 
na Letné, kde v pří-
pravném utkání jako 
účastník MS 2002 
prohrála 1:0.  
     Tolik k představení  
našich soupeřů v zá-
kladní skupině MS i 
když v době, kdy čtete  
tento článek, budou 
zápasy s nimi patřit již 
do fotbalové historie.                              Stanislav Kamenický          

 
Rakouská pošta vydala 12.4.2006 známku s portrétem předsedy organizačního 
výboru MS v kopané 2006 a bývalého vynikajícího fotbalisty Franze Beckenbauera 
podle předlohy Andy Warhola z roku 1977.  
 
Dále uvádíme reprodukce tří příležitostných razítek Italské pošty a razítek k prvému 
dni vydání známek Francie, Ukrajiny a Ázerbajdžánu k MS v kopané 2006.  
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