Petr Čech potřetí vítězem Anglického poháru
Současný nejúspěšnější český fotbalista
hrající v zahraničí, Petr Čech, si připsal další
fantastický úspěch. Ve svém 263 zápase
v brance FC Chelsea získal potřetí prestižní
Anglický pohár (FA Cup), když ve finále
anglický
mistr
porazil Portsmouth
1:0 gólem Drogby.
Poprvé se Petr Čech
radoval
z poháru
v roce 2007, když
ve finále Chelsea
porazila Manchester
United 1:0. A v roce
2009
si
poradila
s FC Everton 2:1.
Náš
sedmadvacetiletý
reprezentační
brankář, po šesti letech na Stamford Bridge,
získal již jubilejní desátou trofej. Kromě FA
Cupu vyhrál třikrát Premier League, dvakrát

Ligový pohár a dvakrát anglický Superpohár.
K velkému přání Petra Čecha a všech fanoušků
FC Chelsea patří zatím neuskutečněn sen –
vybojovat titul nejlepšího klubového mužstva
v Evropě v Lize mistrů.

Stanislav Kamenický

KDO BYL ROLAND GARROS?
První červnovou neděli letošního roku
vyvrcholil druhý grandslamový tenisový turnaj
letošního roku a zřejmě nejtěžší tenisový
turnaj světa, French Open. Tady jsou tři
slavné
pojmy,
které
s neoficiálním
mistrovstvím světa na antuce souvisí. Zkuste
si na uvedené otázky odpovědět:

funkcionář. Byl to právě on, kdo se zasadil o
spojení profesionálního a amatérského tenisu
a kdo hrál významnou roli v začlenění tenisu
do programu letních olympijských her.

Kolikrát Roland
French open?

Pohár mušketýrů. Tak se v Paříži říká
trofeji pro vítěze mužské dvouhry. Francouzští
mušketýři nejsou jen ti Dumasovi, ale také
čtyři slavní tenisté: Borotra, Brugnon, Cochet a
Lacoste. Na začátku 20. století dohromady
získali dvacet grandslamových titulů ve dvou
hře a ještě o tři víc ve čtyřhře. Dodnes jsou
nejslavnější generací francouzského tenisu a
čekají na nástupce. Mohli by jimi být Tsonga,
Monfils, Gasquet a Simon.
Pořadatelé turnaje nezapomínají ani na filatelisty
a pravidelně každým rokem jsou v provozu dvě
razítka. Jedno ruční příležitostné a druhé strojové.
Námětem obou bývají vynikající osobnosti světového
tenisu. Nás může těšit, že v roce 2002 připomněla
obě razítka našeho Jardu Drobného

Garros

Co je Pohár mušketýrů a o které
mušketýry jde?

vyhrál

Roland Garros. Tahle dvě slova jsou čím
dál častěji synonymem pro French Open.
Přitom původně nemají s tenisem nic
společného. Roland Garros byl francouzský
pilot - v první světové válce dokonce první,
který ve vzdušném boji použil kulomet
napevno připojený k letadlu, takže létal s
prvním opravdovým stíhacím letadlem. Přitom
dlouho snil o tom, že bude spíš významným
klavíristou. Názor změnil až poté, co roku
1909 navštívil velkou leteckou show. Zemřel v
roce 1918 krátce po válce a areál nese jeho
jméno od roku 1927. Tenis na vyšší úrovni
nikdy nehrál.

Kdo to byl Philippe Chartier a jak souvisí
jeho jméno s French open?
Philippe Chartier. Po bývalém francouzském tenistovi a novináři se v Paříži
jmenuje centrální kurt. Pojmenovali ho tak v
roce 2001, tedy rok poté, co Chatrier zemřel.
Chatrier vyhrál francouzské juniorské mistrovství, za svou zemi bojoval v Davis Cupu, ale
možná ještě větší uznání získal jako

-jp-
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DAVID BECKHAM SKONČIL V REPREZENTACI
Kouč Albionu Fabio Capello se rozloučil s bývalým kapitánem
reprezentace Davidem Beckhamem s prohlášením, že záložník Los Angeles
Galaxy je pro národní mužstvo již starý.
David Beckham se narodil 2.5.1975. V letech 1993-94 a 1995-2003
hrál za Manchester United. Krátce hostoval v Preston North End (1994-95),
v letech 2003-7 působil v slavném Realu Madrid. V USA hraje od roku
2007 za Los Angeles Galaxy. V roce 2009 kvůli šanci dostat se do kádru
pro MS 2010 odešel Beckham z MLS na hostování do AC Milán.
Účast na šampionátu mu zhatila přetržená achilovka z března letošního
roku. Od té doby se léčí a do Jihoafrické republiky se s mužstvem podíval
alespoň jako člen doprovodného týmu
Anglie.
Jeden
z nejpopulárnějších
světových fotbalistů skoro třináct let hrdě
nosil dres anglické reprezentace, v 58
zápasech jako kapitán (2000-6). Pětatřicetiletá ikona anglického
fotbalu reprezentovala svoji vlast celkem115x a pouhých deset
utkání scházelo Beckhamovi k vyrovnání rekordu brankáře Petera
Shiltonav počtu startů za národní tým Anglie. Za Albion nastřílel 17
gólů. Třikrát startoval na mistrovství světa (1998, 2002, 2006),
jedenkrát na ME 2004. Účast na olympijských hrách mu několikrát
unikla a těžko se mu už asi splní
sen reprezentovat Anglii na OH
2012
v Lndýně,
za
které
v minulých letech hodně lobboval.
Nezapomenutelně se zapsal do
historie anglického fotbalu na MS
1998 ve Francii. V osmifinále byl
anglický záložník vyloučen poté, co
šlápl na ležícího Argentince Diega
Simeoniho, který jej předtím
fauloval.
Zkrat
opory
týmu
zvýraznila porážka Angličanů na
pokutové kopy a následná cesta
domů. Na Britských ostrovech se
pak stala opěvovaná hvězda na dlouhý čas
„nepřítelem národa“.
David Beckham vyhrál s Manchesterem
United šestkrát anglickou ligu (1996, 1997,
1999, 2000, 2001 a 2003), dvakrát Anglický
pohár (1996, 1999), s Realem Madrid se stal
mistrem Španělska v roce 2007. Úspěšný rok
1999 završil ziskem poháru pro vítěze Ligy
mistrů.
V
paměti
fanoušků zůstane David
Beckham zařazen jako fotbalista s vynikající
kopací technikou, díky níž byl brilantním
střelcem
trestných
kopů
a
výborným
rozehrávačem. Do historie fotbalu se také
zapsal jako první fotbalista na světě, který
založil vlastní firmu s dnes již světovou
značkou Beckham. Naposledy mohli angličtí
fanoušci
vidět
svoji
superstar
v reprezentačním
dresu
28.3.2010
v přátelském utkání proti Slovensku (4:0), ke
kterém
přihrál
na jeden gól Wayne
Rooneymu.
Stanislav Kamenický
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DODATEK K PŘEHLEDU VYDANÝCH ZNÁMEK K ZOH 2010
Od vydání minulého čísla Zpravodaje byly zaznamenány následující přírůstky:

BĚLORUSKO

- 23.7.2010, 3 zn. (A, N, R v azbuce A, Н, P), A (290 R) Darja Domračeva, bronz v
biatlonu. H (920 R) Sergej Novikov, stříbro v biatlonu. P (1420 R) Alexej Grišin,
zlato ve freestylu. TL 8 zn. + 1 K (3x3). Kupón na TL u známek A, H vpravo dole,
u známek P vlevo nahoře). 2x FCD a PR 1.

SLOVINSKO

- 24.6.2010, A s 2 zn. (obě 0,70 ) Tina Mazeová 2x stříbrná, alpské lyžování - obří
slalom a super-G, Petra Majdičová, bronz severské lyžování – sprint jednotlivkyň.
FDC a PR 1.
- 16.2.2010, FDC s PR 1 k zisku zlata v krasobruslení, sportovní dvojice
ŠEN Süe, ČAO Chung-po
- 18.2.2010, FDC s PR 1 k zisku zlata v short tracku žen 500 m WANG Meng
- 21.2.2010, FDC s PR 1 k zisku zlata v short tracku žen 1500 m ZHOU Yang
- 25.2.2010, FDC s PR 1 k zisku zlata v short tracku žen štafeta WANG Meng,
ZHOU Yang, SUN Linlin, ZHANG Hui
- 27.2.2010, FDC s PR 1 k zisku zlata v short tracku žen 1000 m WANG Meng
- 28.2.2010, FDC s PR 1 triumfální návrat čínských sportovců

ČÍNA
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Mistrovství světa ve volejbalu 2010

ITÁLIE

Volejbalisté Brazílie se stali potřetí za sebou mistry světa. Zlaté medaile vybojovali v neděli 10.
října v Římě po vítězství ve třech setech nad mladým výběrem Kuby a potvrdili, že v současné době
nehodlají svůj trůn nikomu přepustit. V historickém žebříčku se tak se třemi tituly vyrovnali druhým
Italům, kteří podobně suverénně kralovali pod vysokou sítí v 90. letech.
Mistrovství světa, které se konalo v Itálii od 25.9. do 10.10 2010, se zúčastnili také Čeští
volejbalisté, kteří nakonec obsadili desáté místo. Desáté místo je nejlepším výsledkem na světovém
šampionátu v historii samostatné České republiky. Lépe, naposledy skončil ještě československý
výběr před dvaceti lety v Brazílii, kde byl devátý.
V základní skupině nejdříve podlehli Francii 2:3, pak porazili Čínu 3:1 a postup do další fáze MS
z druhého místa ztvrdili překvapivou výhrou nad Bulharskem 3:1. V osmifinále zvítězili po výborném
výkonu nad olympijskými vítězi z USA 3:0. Dalším vítězstvím, nad Kamerunem 3:0, si zajistili
postup mezi posledních 12 týmu z prvního místa. Ve čtvrtfinálové skupině prohráli po pětisetové
bitvě s mistry světa Brazilci, když vedli 2:1 na sety. Vyčerpaní hráči druhý den nestačili na Němce a
prohra 0:3 je odsoudila k zápasům o 9.-12. místo. Zde nejdříve oplatili porážku ze skupiny Francii
3:0, aby pak v zápase o 9. místo podlehli Argentině 1:3.
Pořadí MS 2010 ve volejbale mužů: 1. Brazílie, 2. Kuba, 3. Srbsko, 4. Itálie, 5. Rusko, 6. USA, 7.
Bulharsko, 8. Německo, 9. Argentina, 10. Česko, 11.
Francie,
12.
Španělsko,
13.-18.
Kamerun, Egypt, Japonsko, Mexiko,
Polsko, Portoriko, 19.-24. Austrálie,
Kanada,
Čína,
Írán,
Tunisko,
Venezuela.
Italská pošta vydala ke konání MS
24.9.2010 příležitostnou známku, FDC
a PR 1. Ke stejné příležitosti vydalo již
17.3.2010 známku San Marino.

50 let od OH 1960 v Římě
Italská pošta připomenula 7.9.2010 vydáním
příležitostné známky hodnoty 0,60 €, že od konání XVII.
OH 1960 v Římě již uplynulo půlstoletí. Byla vydána
také FDC a PR 1.
-jpb-
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SKVĚLÁ SEZÓNA INTERU MILANO
Uplynulá sezóna 2009/10 dopadla skvěle pro
fotbalisty Interu Milano, kteří získali Italský pohár,
obhájili titul v italském šampionátu a triumfovali i
v Lize mistrů. Tyto úspěchy připomnělo 26.7. 2010
San Marino vydáním tří známek v hodnotě 100 c.
Známky byly vydány v tiskovém listu o 12 známkách
(4x3).
Italská pošta vydává tradičně známku věnovanou
novému šampiónovi v kopané a letošní rok nebyl
výjimkou. 24.6. 2010 byla vydána příležitostná
známka věnovaná Interu Milano a jeho zisku 18.
titulu mistra Itálie. Byla vydána také FDC a PR 1.

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY 2012 LONDON
Souostroví Svatý Thomas a Princip vydalo v roce 2005 k XXX. OH 2012 v Londýně dva aršíky,
na kterých je připomenuto konání Olympijských her v letech 1908, 1948 a příštích v roce 2012
v Londýně.

Republika Kalmykija, autonomní
republika Ruské federace, sousedící
na severozápadě s Volgogradskou
oblastí, na severovýchodě s Astracháňskou oblastí, na jihu s Dagestánem, na jihozápadě se Stavropolským
kraiem a Rostovskou oblastí, není sice
oficiální známkovou zemí, přesto uvádíme pro úplnost
přehledů prezentovaných ve Zpravodaji 4 známky, které byly vydány
touto republikou v roce 2009.
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Stručně na závěr:

2)

3)

1)

5)

4)
6)

7)
9)

10)

8)

1) Maďarsko2.7.2010, MS v triatlonu Budapešť
2), 3) Španělsko 4.6.2010, XIV. Ibero-americké mistrovství
v atletice, San Fernando
4), 5) Španělsko 4.6.2010, XX. ME v lehké atletice, Barcelona
6). 7) Španělsko 10.9.2010, 100 let klubu Cádiz C.F.
8) Maďarsko 30.7.2010, 25. závod VC Maďarska F1
9), 10) Singapore 14.8.2010, Olympijské hry mládeže 2010

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásedk Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Josef Kočí,
Jaroslav Petrásek a Bedřich Polák.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .

Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2010
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