FOTBALOVÝ SVĚT BYL HOSTEM U PŘÁTEL
Hlavní sportovní událostí u našich západních sousedů bylo letos bezesporu
18. mistrovství světa v kopané. Dá se směle říci, že přehlídku fotbalové krásy
prožívalo celé Německo dávno před slavnostním zahájením. Poznali jsme to
v posledních třech letech mj. na bohaté filatelistické produkci německé pošty.
Také letošní první razítko propagovalo MS 2006 hned na Nový rok 1.1.2006.
V únoru vyšla čtyřznámková série k MS a k ní byla používána dvě příležitostná
razítka s hlavním mottem pořadatelů – Svět je hostem u přátel. Že se v Německu
už nemohli dočkat šampionátu, svědčí razítko z Kölnu: Ještě 89 dnů.
K zviditelnění MS bylo rovněž využito slavných postav z bohaté historie německého fotbalu.

Třetího března 2006 byl připomenutý jeden z nejznámějších německých a světových rozhodčích – Rudi
Glöckner (20.3.1929-25.1.1999). O jeho kvalitách svědčí i to, že byl hlavním rozhodčím finálového zápasu MS
1970 v Mexiku mezi Brazílií a Itálií (4:1). Řídil také zápasy na MS 1974, OH 1964 a 1972. Úspěšně si vedl při 105
mezinárodních utkáních ve 24 zemích světa a na svém kontě měl přes 500 ligových zápasů. Končil jako fotbalový
funkcionář fotbalového svazu NDR.
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Pozadu nezůstali ani v Kolíně nad Rýnem (Köln), kde 12.3.2006 na příležitostném razítku představili jednoho
z průkopníků fotbalu v Německu Camillia Ugiho (1884-1970). Camillio Ugi začínal v roce 1898 v ATV Leipzig, dále
působil v klubech Leipziger Ballspielclub (1902-05), VfB Leipzich (1905-06), Dresdner FC (1906-09) a mezi roky
1911-13 byl v FSV Frankfurt am Main. Jako jeden z prvních
německých fotbalistů hrál v zahraničí, v Olympique Marseille.
Německo reprezentoval 15x (1909-1912) a dal 1 gól.
Na slavné německé hráče při příležitosti MS 2006 nezapomínají
ani v cizině. Na aršíku Uruguaye se vedle známého uruguayského
mistra světa z MS 1950 J.A. Schiaffina objevuje kapitán mistrů světa
z MS 1954 Fritz Walter.
V době, kdy vychází tento článek v našem zpravodaji je už určitě
znám nový mistr světa a jak dopadlo vystoupení české reprezentace.
A kolik dalších zajímavých materiálů letošní MS přinese k radosti
všech fotbalových filatelistů a nejen jich? Tak o tom v příštím čísle.
Stanislav Kamenický

Dodatek: Další razítka německé pošty jsou jenom důkazem, že fotbalem žije celé Německo, jak píše ve svém
článku Stanislav Kamenický (rukopis článku předal redaktorovi 8.4.2006). 4.5.2006 vydala Německá pošta aršík ve
tvaru fotbalového hřiště se 4 známkami, které byly samostatně vydány v únoru, a s vlajkami všech zúčastněných

zemí (viz úvodní strana Zpravodaje a celistvost dole). Ve stejný
den bylo používáno také razítko prvního dne vydání. Letošní, již
16. mezinárodní burza známek v Essenu si pro svoji propagaci
na příležitostné razítko vypůjčila fotbalový míč a podobně při
Filatelistickém setkání (asi obdobě našeho Sběratele)
v Rotenburgu bylo používáno příležitostné razítko s nápisy „My
jsme fotbal“ a „Vítejte u přátel“ s fotbalově stylizovaným
letopočtem 2006. Strojové razítko (vpravo) zase ukazuje, že
v Německu nezapomínají ani na lidi s pohybovým omezením.

K FOTBALOVÉ
KVALIFIKACI
se ještě vracíme na další
straně a přinášíme reprodukce
materiálů Chorvatské pošty,
týkající
se
kvalifikace
na
fotbalový šampionát v Německu.
Celistvosti se týkají kvalifikačních
utkání Chorvatska s Islandem
(26.3.32005), Maltou (30.3.2005)
a
Švédskem
(8.10.2005).
Příležitostné razítko ze sicilského
Palerma
(8.10.2005)
zase
připomíná kvalifikační utkání
Italů se Slovinci.
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ZNÁMKY K MS V KOPANÉ 2006
jejichž reprodukce se nám podařilo získat před
uzávěrkou: Francie (jedna kulatá známka z početné
série a aršík s 10 známkami, Chorvatsko, Ukrajina (2
známky), Alžírsko, Brazílie, Argentina (2 aršíky se 4
známkami, Ázerbajdžán (2
známky) a dvě obálky se
známkami,
aršíkem
a
příležitostným
razítkem
Portugalska.
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Materiály k MS, které došly po
uzávěrce a se kterými se s Vámi
chceme podělit již v tomto čísle.
Pěkné celistvosti se týkají zápasů
našeho mužstva: proti Itálii 22.6.
v Hamburku, na další stránce pak
proti USA 12.6. v Gelsenkirchenu.
Razítko z Frankfurtu nad Mohanem s datem 17.6.2006, ze dne
konání zápasu Anglie – Angola.

49
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Poslední dva fotbalové
filatelistické
materiály
jsou neméně zajímavé:
první obálka je odeslána
z Mnichova v den zahájení šampionátu, 9.6.2006,
Dieterem
Germannem
českému
kolegovi
Jardovi Petráskovi.
Druhá
obálka
pak
propaguje filatelistickou
výstavu k MS v kopané
uspořádanou
v
BW
bance v Göppingenu. Na
příležitostném razítku je
připomenut
brankář
německého
wunderteamu a mistr světa
z roku 1954 Toni Turek.
Známka z roku 2004
připomínající zisk titulu
mistrů světa v roce 1954
pak obálku jako celek
vhodně dotváří.
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70. MS V LEDNÍM HOKEJI
se konalo v květnu letošního roku v Rize. Premiérový
šampionát se Lotyšům organizačně vydařil a pro filatelisty
připravili k šampionátu dostatek materiálu: známku, TL
s kombinací kupónů, speciální sešitek se 4 známkami a
razítko prvního dne vydání s FDC.
A pro osvěžení paměti: Češi se po úvodní
remíze s domácími hráči 1:1, což by mohlo být
považováno jako úcta k domácím, pomalu
rozjížděli (Slovinko 5:4, Finsko 3:3, USA 1:3),
ale od osmifinalového zápasu s Kanadou (6:4)
nabrali slušné tempo (Norsko 3:1, Rusko 4:3
pp, Finsko 3:1), aby je nakonec zastavili až ve
finále Švédové (0:4), na které prostě neměli.
Konečné pořadí 70. MS v ledním hokeji v Rize
2006: 1. Švédsko, 2. Česko, 3. Finsko, 4.
Kanada

89. ROČNÍK GIRO ITALIA - SUVERÉN IVAN BASSO

V Miláně 28. května 2006 končil 89. ročník slavného
cyklistického závodu Giro d' Italia. Od 8. etapy jel v růžovém
trikotu vedoucího jezdce domácí Ivan Basso ze stáje CSC a
s přehledem vedoucí pozici uhájil až do cíle. Zvítězil
suverénně o 9 min. a 18 vteřin a získal i fialový trikot za
vítězství v bodovací soutěži. Ivan Basso dosáhl i nejvíce
etapových prvenství. Sám zvítězil ve třech etapách a jednou
se radoval z vítězství v týmové časovce. Nejlepším vrchařem
se stal Španěl Juan Garate ze stáje Quick Step a nejlepším
týmem švýcarský Phonak. Z našich cyklistů obsadil Pavel
Padrnos 67. místo (stáj Discovery) a 148. v pořadí byl František Raboň (T-Mobile). Italská pošta připravila pro
filatelisty k letošnímu Giru řadu pěkných příležitostných razítek a nám se musí stále vracet otázka, proč podobná
pestrost razítek nebyla také k ZOH v Turíně.
-jpb-
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75. VÝROČÍ ESTONSKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU
Estonská pošta vydala známku k 75. výročí Estonského střeleckého svazu. Na známce je vyobrazena
„Argentinská trofej“, kterou věnoval jako putovní cenu argentinský ministr války Pablo Riccheri v roce 1903 na
mistrovství světa v Buenos Aires. Na MS získává tuto cenu nejlepší družstvo v disciplině velkorážová terčovnice 3
x 40 ran (střílí se na 300 m).
Na MS 1937 v Helsinkách a 1939 v Luzernu (přítisk na FDC) zvítězilo družstvo Estonska. Také soutěž
jednotlivců v těchto letech vyhráli Estonci – E. Kivistik a A. Liivik.
Zajímavostí je, že se
tato trofej pravděpodobně
v období II. světové války
v Estonsku ztratila a byla
objevena
až
v osmdesátých
letech
minulého století! A tak
mohla být (a je až do
letošního MS) i v držení
Českého
střeleckého
svazu, když na MS v roce
2002
v Lahti
(Finsko)
zvítězili naši střelci T.
Jeřábek, M. Mach a L.
Opelka.

Argentinská trofej byla námětem i známky Argentiny z roku
1947, kdy se v Buenos Aires konalo 34. mistrovství světa.
Náš člen Ivan Vápenka pro mne objevil razítko z 18.6.1989, kdy se v Brně konal 31.
ročník Grand Prix v brokových disciplinách. Podle výsledkových listin soutěž proběhla 9. –
11.6. a nepodařilo se mi zjistit, proč bylo razítko o týden později !
Startovalo zde 58 střelců v disciplině trap (zvítězil Ital Conti) a 56 závodníků
v disciplině skeet (vyhrál náš L. Hlaváček).
Ladislav Janoušek

Do dnešního čísla přispěli členové: J. Petrásek, B. Polák, S. Kamenický, A. Dvořák a L. Janoušek
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .
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