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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (IV) 
 

 

MS 1950               FINÁLOVÝ ŠOK NA MARACANÁ 

   Po osmileté pauze se národy po celé 
planetě těžce probíraly z válečného 
konfliktu, a tak bylo logické, že FIFA dala 
přednost při volbě čtvrtého šampionátu 
válkou nedotčené Brazílii. Kvalifikaci 
vynechala většina evropských zemí, 
včetně Československa a posledního 
finalisty Maďarska. Západní Německo a 
Japonci jako poražené mocnosti měli zákaz 
startu. Na první poválečnou oslavu fotbalu 
byl v Riu vybudován největší stadion na 
světě - Maracaná pro 195 000 diváků.  
   Favority měli být Angličané, v čele se 
slavným Stanley Matthewsem, kteří po 
dlouhé době poprvé 
vystoupili ze své izolace. 
Šokující pohromou pro 
pyšnou Anglii byla senzační 
prohra s USA 6:1. V Anglii 
panoval dlouho názor, že fot-
bal neumějí hrát pouze 
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Eskymáci a Američané a 
o to více byli v šoku. 
Když podlehli také 
Španělsku pakovali se 
s velkou ostudou domů.  
   O titul se hrálo 
kuriózně ve finálové 
skupině, kam se 
probovali Švédové, 
Španělé, Uruguayci a Brazilci. Nikdo 
nepochyboval, že domácí si poradí v 
posledním utkání s Uruguayí, které se na MS 
moc nedařilo. Na Maracaná se vtěsnalo 205 
000 diváků, které nezajímalo nic jiného titul. 
Brazilci sice vedli 1:0, ale zápas nezvládli psychicky a prohráli 2:1. Místo oslav zavládla v celé zemi pohřební 
nálada. Předseda FIFA Jules Rimet, s bohyní Niké v rukou, nevěděl, co má 
dělat, zda gratulovat Uruguaycům, když celý stadion tonul v slzách. Bylo 
to zatím asi k nejpřekvapivější finále dosavadních šampionátů. Hvězdou 
MS se stal útočník Uruguaye Juan Alberto Schiaffino , nejlepším 
kanonýrem byl Brazilec  Ademir  (celým jménem  Ademir  Marques de 
Menezeso) s devíti zásahy.  

   Zvláštní psychologický rituál předvedli 
krátce před začátkem finále Uruguayci. Tohle 
jsou mistři světa, hlásal obrovský titulek 
deníku O`Mondo v den konání finále pod fotografií Brazilců. Kapitán Uruguaye 
Obdulio Varela zakoupil celý balík výtisků novin. Rozložil je v koupelně na zem a 
vyzval spoluhráče, aby se vymočili. Zdá se, že i tento neobvyklý dopink motivace 
přinesl úspěch v podobě nečekaného titulu. 

                                                                                                                                         Stanislav Kamenický 
 

 

Fotbalové  f i la te l ist ické  stř ípky roku 2019  
 
 
 

   Arménie, 4.6., 1 zn. – Henrich Hamleti Mchitarjan, 30 let. Arménský fotbalista a reprezentant, který 
od ledna 2018 působí na postu ofenzivního záložníka v anglickém klubu Arsenal FC. 8x byl 
zvolen fotbalistou roku v Arménii. Je známý i tím, že umí arménsky, německy, anglicky, franzouzsky, 
italsky, rusky a portugalsky. 
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   Mchitarjan se nezúčastnil letošního finále Evropského poháru, které se konalo 
v ázerbájdžánském Baku. Ázerbájdžánské úřady s jeho rodnou Arménií totiž kvůli 
územnímu sporu o Náhorní Karabach neudržují diplomatické styky a při vstupu do 
Ázerbájdžánu by nemuselo být pro hráče bezpečno. UEFA se sice Arsenalu 
zaručila, že vše proběhne v pořádku, ale sám Mchitarjan se nakonec rozhodl finále 
vynechat. Nechtěl riskovat. (Více na https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-evropske-
pohary-evropska-
liga/364219/finale-el-v-
baku-ve-stinu-politiky-
kauza-mchitarjan-i-
neoblibeny-
stadion.html) 
 
 
 
   Ázerbájdžán, 29.5., 2 zn. – Finále Evropské ligy. Letošní finále Evropské ligy se konalo na novém 
Olympijském stadiónu v Baku v pátek 31.5. a střetli se v něm dva londýnské kluby – Chelsea a Arsenal. 
Pro nás bylo finále zajímavé i tím, že to byl poslední zápas Petra Čecha, brankáře Arsenalu, na 
mezinárodní scéně. Bohužel finále neskončilo pro Petra Čecha zlatou tečkou. Arsenal podlehl Chelsea 
1:4. Největším poraženým a hodně kritizovaným však byla UEFA, která podlehla při výběru místa konání 
finále lukrativní nabídce před čistě fotbalovými hledisky a fotbal se tak dostal do stínu politiky (viz výše 
případ Mchitarjan). Potvrdilo se zase, že i ve sportu jde o peníze vždy až na prvním místě…   
 
   Dánsko, 2.1., 1 zn. – 800 let dánské vlajky. Téma nezní moc fotbalově. Ale 
Dánská pošta pro výročí nejstarší státní vlajky, stále používané nezávislým státem, 
vybrala námět známky, na kterém je dánská vlajka nad fotbalovým stadiónem! Proč 

ne, dánští fotbalisté dělají své zemi dobrou reklamu.    
 
   Chorvatsko, 25.3., 1 zn. – Luka Modrić. Luka 
Modrić (* 9. září 1985, Zadar) je chorvatský fotbalový 
záložník a reprezentant, který v současnosti hraje za 
španělský klub Real Madrid, kam přestoupil z anglického 
Tottenhamu. Vyniká hlavně v driblingu a v kolmých 
přihrávkách dopředu. Modrić je stříbrným medailistou 
z Mistrovství světa 2018. V roce 2018 zvítězil v anketě Zlatý míč (potažmo Zlatý 
míč FIFA) a po deseti letech přerušil 
nadvládu Ronalda a Messiho. Ve stejném roce také 
obdržel ocenění UEFA fotbalista roku. 
 

   Itálie, 26.1., 1 zn. – Valentino Mazzola, 100 let od narození. Valentino 
Mazzola (* 26. ledna 1919  Cassano d'Adda, † 4. května 1949 Superga), patřil 
k nejdůležitějším hráčům v historii italského fotbalu, ve čtyřicátých letech byl 
velkou hvězdou. Jako kapitán Grande Torino (přezdívka legendárního týmu AC 
Turín), získal pětkrát titul mistra Itálie. 
   V roce 1949 při návratu z přátelského zápasu letadlo Fiat G.212, jímž se tým 
vracel domů, narazilo do věže baziliky Superga v Turíně. Nikdo z 31 osob na 
palubě, včetně 3 novinářů, 4 členů posádky a fotbalového týmu, havárii 
nepřežil. 

 
Obrázky převzaty z webu colnect.com a údaje z wikipedie,                                         připravil      -jpb- 
 
Pokračování příště 
 
 

Koupím celistvosti se známkami č. 1961 a 1962     
přetisk ”ČSSR mistrem světa”. 

nabídky prosím na:  robertfrycek@seznam.cz 
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EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2019 
 

  
   Letošní Zimní evropský olympijský festival mládeže (9.-16. 
února 2019) hostilo Sarajevo (Bosna a Hercegovina). Letní 
variantu přivítá od 21. do 27. července ázerbajdžánské Baku. 
   Letní a Zimní evropský olympijský festival mládeže 
představuje vrcholnou událost mladých sportovců ve věku 14 
až 18 let. Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech a vždy v 
lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských 
výborů (EOV). 
Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých olympijských her 
dorostenců „starého kontinentu“ se stal na počátku 90. let 

minulého století prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. Letní sporty měly soutěžní 
premiéru v roce 1991 v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě – v obou případech ještě pod starým 
názvem EYOD (European Youth Olympic Days). 
   Založením významné sportovní akce pro mládež Evropa navázala na tradici jiných kontinentů – 
například na Asijské nebo Panamerické hry. O vysoké prestiži letních i zimních festivalů svědčí také to, 
že jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály, po dobu jejich trvání hoří 
olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a rozhodčích, při vyhlašování nejlepších závodníků zní na 
počest vítězů státní hymna a na stožáry stoupají vlajky všech medailistů. 
                                                                                                                          Převzato z webu olympic.cz 
 

   EYOF 2019 v Sarajevu ze zúčastnilo 911 mladých sportovců z 46 zemí, kteří v osmi sportovních 
odvětvích zápolili o 32 sad medailí. Nejvíce cenných kovů (12) putovalo do Norska (6-1-5) a Švýcarska 
(5-5-2). Češi vybojovali dvě medaile: zlato z hokejového turnaje a bronz ze slopestylu zásluhou Marie 
Kreisingerové. A určitě špatná nejsou ani četná umístění na „bodovaných“ místech, která jsou příslibem 
do budoucna, možná už na ZOH v Pekingu v roce 2022. 
   Filatelisticky byl EYOF 2019 připomenut v pořadatelské zemi, Bosně a Hercegovině, 2.2.2019, vydáním 
dvou příležitostných známek v aršíkové úpravě. K sportovnímu festivalu vydala dvě známky také  
Republika Srpka, česky Republika srbská, která je jednou ze dvou entit, které dohromady tvoří stát Bosna 
a Hercegovina, a která vydává známky samostatně.                                                                                     

 
 
   Co připraví ázer-
bájdžánská pošta 
k Letnímu evrop-
skému olympijské-
mu festivalu 
mládeže, to si 
musíme ještě chvíli 
počkat.  
                     -jpb- 


