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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (VI) 
 
 

MS 1958                     T u r n a j  b r a z i l s k é h o  b e n j a m í n k a  P e l é h o  
    

   Soutěž se hrála opět v Evropě a byla 
do té doby nejreprezentativnější, přestože se kvalifikace 
nezúčastnila polovina členských zemí FIFA. K radosti fanoušků se šampionátu zúčastnily 
všechny čtyři země Velké Británie. Chyběly však Itálie a Uruguay, držitelé čtyř z dosavadních 
pěti mistrovských titulů, kteří neprošli kvalifikací. Poprvé startovalo na MS mužstvo SSSR, 
Tento šampionát objevil pro fanoušky tehdy 
sedmnáctiletého Pelého, hráče FC Santos.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pro Čechoslováky, které vedl bývalý hráč SK Kladno a AC Sparty Karel Kolský, bylo MS smolné. Prokletím se stal 
tým Severního Irska. První zápas vyhráli Irové náhodným gólem 1:0. V druhém utkání proti SRN zahrálo naše 
mužstvo výborně a po poločase vedlo 2:0. Po pauze začal soupeř hrát až brutálně, což anglický sudí Ellis trpěl. V 
60. minutě německý útočník, vrazil brankáře Dolejšího i s míčem do branky, a přesto rozhodčí gól uznal. Po 
velkém náporu Němci pak vyrovnali na 2:2. Vítězství 6.:1 nad Argentinou mělo velký ohlas, ale nám už 
nepomohlo. Dodatečný zápas se Severním Irskem (1:2) při stejném počtu bodů, ale lepším skóre nám nezajistil 
další postup.  
   MS 1958 bylo ochuzeno o hráče Manchesteru United, kteří zahynuli 6.2.1958 při letecké katastrofě u Mnichova 
a také o hráče maďarské reprezentace (Puskás, Boszik, aj.), kteří odešli do exilu po vpádu sovětských vojsk. roce 
1956 do Maďarska. Finále hrané 
v Götteborgu přineslo zajímavý a napínavý 
boj. Švédové sice brzo vedli 1:0, ale Brazilci 
nenechali nikoho na pochybách, že si titul 
zaslouží a rekordní finálovou výhrou 5:2 to 
jasně potvrdili. Hvězdou šampionátu se 
stal zaslouženě Pelé, který okouzlil svými 

K a r e l  K o l s k ý  
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výkony a vstřelenými góly, celkem jich dal šest. Hattricku dosáhl v semifinále proti Francii 
(5:2), dva vstřelil ve finále Švédsku a jedním gólem rozhodl zápas proti Walesu (1:0).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Králem střelců se stal Francouz Just Fontaine, který se trefil ve 

všech šesti zápasech. Začal hattrickem proti Paraguayi (7:3) a skončil čtyřmi trefami v 
boji o bronz proti SRN (6:3). Jeho rekord 13 gólů na jednom MS nebyl dodnes překonán 
a asi sotva někdy bude. Nejen brazilští fotbalisté byli obratní a rychlonozí, ani jejich 

robustní masér Americo nezůstal pozadu. Když francouzský rozhodčí Maurice Guigue odpískal fnále, vběhl jako 
blesk na trávník a sebral míč, který si Francouz chtěl nechat na památku jako suvenýr!! Když už jsme u rozhodčích, 
tak jedním z nich byl také Slovák Martin Macko, který výborně odpískal zápas Jugoslávie-Paraguay (3:3).  
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  Poprvé v historii mistrovství světa 
byly vydané švédskou poštou dva 
fotbalové sešitky.                  
                   Stanislav Kamenický 
 
 
 
 
 
 

A f r i c a  c u p  o f  N a t i o n s  2 0 1 9  
 
 

   Africa cup of Nations je anglický název pro Africký pohár národů, který se často používá i v České republice. 
Stále se ale vlastně jedná o fotbalové mistrovství Afriky. V letošním roce se poprvé v historii Afrického poháru 
národů zúčastnílo 24 zemí. Hrací formát byl klasický, tak jak ho známe z EURA. Týmy byly nasazeny do šesti skupin 
po čtyřech účastnících, pak následovala vyřazovací část. Turnaj se hrál od 21. června do 19. července v Egyptě. 
  Po 29 letech titul oslavuje Alžírsko, kdežto Senegal se ve finále ani na druhý pokus pod dohledem Aliou Cissého 
nedočkal. Utkání rozhodla jedna šťastná rána Bounedjaha, která mezi tři tyče zapadla jen díky mohutné teči 
Saného, a to hned ve druhé minutě finálového mače.  
   Třetí místo získali fotbalisté Nigérie, kteří se na svůj obligátní osmý bronz z osmi pokusů moc nenadřeli. Tunisko 
porazili 1:0, brankou hned po třech minutách hry. Její autor, Odion Ighalo, se tak s pěti góly stal nejlepším 
střelcem turnaje.  
   Filatelisticky byl Africký pohár národů 2019 připomenut v Alžírsku (17.6.), pořádajícím Egyptě (21.6.) a Maroku 
(24.6.). 

 
 
    
 
 
 

                              
                                                                                                                     -jpb- 
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FILATELISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI OKOLO ČESKÉHO FOTBALU 
 

 
   Zdá se být neskutečné, kolik filatelistických materiálů existuje se vztahem k československému, 
resp. českému fotbalu. Při bedlivém zkoumání pozornému filatelistovi neuniknou různé omyly, 
zajímavosti a kuriozity, které sběratele pobaví, ale také udiví, co všechno je ve filatelii možné a co 
všechno papír snese. Hodně toho o čs. fotbalových materiálech popisuje moje knihovnička 
Olympsportu „Fotbalová Bohemoslovenika“ z roku 1996, ve které jsou už uvedeny mimo jiné různé 
omyly okolo čs. fotbalu.  
   Je zarážející kolik zahraničních poštovních správ nedovede správně určit rozmístění barev na 

československé vlajce. Příkladem mohou být například 
známky k MS 1982 Zaire, Salvadoru, Guinei Bissau a 
Paraguaye k MS 1978 (u známky Salvadoru je to o to 
zarážející, že v sérii k tomuto zoubkovanému aršíku je 
naše vlajka na známce v pořádku, nikomu z tvůrců známek nevadily různé 
vlajky jedné země). O potížích se správným názvem Československo svědčí 
známky Sierry Leone, vydané k  MS 1990. Na tiskovém listu je na známkách 
s vyobrazením našeho týmu vlevo nahoře nápis CZECHESLOVAKIA, na pravém 
okraji tiskového listu pak bezchybný nápis CZECHOSLOVAKIA. Na jiné známce 
ze Sierry Leone je název našeho státu zkomolen na CHECHOSLOVAKIA.  
 

   



74 
 

   Kuriozity se nevyhýbají ani českým 
fotbalovým reprezentantům. Dokazují 
to různé omyly: na aršíku Gambie k MS 
1990 je Jozef Chovanec uvedený jako 
Holanďan, na aršíku Lesotha k MS 1994 
je dole uvedeno jméno brankáře Jana 
Stejskala, ve skutečnosti se jedná o 
italského gólmana Waltra Zengu a na 
druhém aršíku ze stejného státu je 
naopak zachycený Jan Stejskal, ale 
uvedeno jméno Klause Lindenberga a 
jeho chybná příslušnost k naší 
reprezentaci CZE. Na známce Guyany 
k MS 1994 udělali z Miroslava Kadlece 
Miloslava, na známce Nevisu k MS 
1990 je vidět portugalský fotbalista, 
vedle běžící čs. hráč není k rozeznání, 
ale pod ním je nápis Czechoslovakia. 

Příliš se nepovedla ani známka São 
Tomé e Príncipe k MS 2006, na které 
Pavel Nedvěd vypadá jako Ivánek 
z oblíbené ruské pohádky Mrazík. 
Zajímavou historii mají tři stejné 
známky se stejným motivem vydané 
Sierrou Leone, Tanzánií a Grenadskými 
Grenadinami. Je na nich nejlepší střelec 
MS 1934 Oldřich Nejedlý. Český 
kanonýr je zachycen při střelbě hlavou 
v derby Sparta-Slavia v roce 1931 a je 
vyobrazen zrcadlově.  

    
 
 
Častým jevem bývají uvedené chybné výsledky zápasů. V roce 2002 
vydalo San Marino aršík, kterým připomnělo slavná vítězství Squadry 
Azzury na světových šampionátech. Těžko pochopitelný je výsledek 
finále MS 1934 Itálie – ČSR 4:2, který má být správně 2:1. K prvním 



75 
 

omylům týkajících se už jen českého 
fotbalu patří dvě razítka z Itálie. Řečeno 
fotbalovou terminologií první „minela“ se 
týká utkání Poháru UEFA AC Milán – Sparta 
Praha, kde je místo sparťanského znaku 
znak slovenského klubu Spartak Trnava, 
špatný je i název pražského klubu Spartak. 
Další chybné razítko je ze zápasu Poháru 
vítězů pohárů Fiorentina – Sparta Praha, 
kde je okopírovaný opět znak Spartaku 

Trnava. Pěkný omyl se nevyhnul ani našemu sousedovi Slovensku. Ruční razítko připomínající 
památné 20. výročí vítězství ČSSR na ME 1976 v Bělehradu má chybné datum 16.6., správně má 
být 20.6.  

   Ani bývalá ČSR se nevyhnula podivnému omylu. K málo známým raritám patří strojové 
(válečkové) razítko používané pouze 8. září 1936 k finále STEP AC Sparta – FK Austria Vídeň. 
V kruhovém domicilu je překvapivě datum dvakrát: 8.IX.1934 a 8.IX.1936!! Razítko na poštou 
prošlém dopisu patří k našim nejvzácnějším celistvostem.  
   Ani z éry budování socialismu nechybějí „kiksy“ týkající se hlavně SK Slavie. Kolem založení 
slávistického klubu dlouho panovaly nejasnosti. Nakonec se odborníci usnesli na roku 1893. Je ale 

záhadné, proč se jednu dobu 
objevoval nesprávný rok 
1896. Od roku 1983 je opět 
správně 1893. U strojového 
razítka SK Slavia Praha 
z roku 1971 se vloudila malá 
chybička. Schází čárka nad 

písmenem „E“ ve slově KOPANÉ. Na 
závěr trochu fotbalového humoru, který 
lze vypozorovat na známce Gambie 
k ME 2000. Zde je záběr z finále ME 
1996 SRN - Česká republika a podle 
čísla 14 lze poznat „hýždě“ našeho 
reprezentanta Patrika Bergera.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A tak doufejme, že se opět někdy v budoucnu objeví k našemu pobavení další podobné kuriozity a 
omyly týkající se českého fotbalu. 

Stanislav Kamenický    
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Stručně  
na závěr:                                                          
             
 
 
            1.-4. 

 
5.-8.                                                                                 

 
1.-4. Kuba, Barranquilla 2018, 23. sport. hry   
                   Střední Ameriky a Karibiku,   
                   9.7.2018, 4 zn.  
 

5.-8. Čína,  7. CISM hry, 10.7.2019, 4 zn. 
 

9. Itálie,     30. FISU Letní univerziáda Neapol  
                   2019, 3.7.2019, 1 zn. 
 

10. Itálie,   Juventus Turín, mistr Itálie  
                   2018/19, 5.7.2019, 1 zn.  
 
 
 

                                                                                          9.                        10. 
 

   
Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Radek Jásek, 

Laco Kajaba, Josef Kočí a Stanislav Kamenický.    
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší  

na další příspěvky i od Vás. 
 

 
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2020 
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