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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

XIV. všesokolský slet 2006
Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Račicích
Mistrovství světa ve vodním slalomu v Praze - Troji
Tři významné sportovní události letošního léta, které se konaly u
nás, byly také zásluhou Olympsportu připomenuty příležitostnými
razítky a dopisnicemi. Podrobněji se o novinkách dočtete na
straně 55-56.

Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
se uskuteční v sobotu 21.10. v Střední průmyslové škole stavební, Dušní ul.17, Praha 1. Metrem do stanice
Staroměstská, tramvají č.17 do stanice Právnická fakulta. Škola je asi 50 m od hotelu Intercontinental. Otevřeno
bude od 8.00 a začneme pochopitelně výměnnou bursou, vlastní jednání od 10.30. Hlavním bodem programu budu
pochopitelně volby nového vedení Olympsportu. Stávající vedení připravilo základní kandidátku ve složení : Diviš,
Janoušek, Petrás, Petrásek, Polák. Všichni členové OS mají právo podat návrhy na další kandidáty buďto písemně
předem nebo na místě před vlastní volbou. Volení členové budou předseda, místopředseda, pokladník, jednatel a
redaktor zpravodaje. Samostatně bude volen revizor účtu, zde bohužel kandidát není znám, prosíme všechny o
spolupráci při zajištění této důležité funkce.
Pošta Praha 6 bude používat znehodnocovací černé strojové razítko, motiv zatím není znám.

VÝSTAVA SPORT-O-NET´07
je mezinárodní filatelistická výstava, kterou uspořádáme ve spolupráci se Svazem Českých filatelistů a
internetovým serverem EXPONET. Zvláštností této výstavy bude, že proběhne výhradně virtuální formou.
Vystavené exponáty budou k dispozici na počítačovém serveru všem zájemcům, i vy si je budete moci prohlížet v
klidu doma u stolu. Věříme, že se podaří shromáždit výběr světové sportovní a olympijské filatelie. Heslem výstavy
je všechno zdarma. Tedy žádné výstavní poplatky, pojistné, riziko ztráty při přepravě apod. A také virtuální diplomy
a medaile. Jediné, co musíte zajistit je naskenování vašeho exponátu podle požadavků propozic. Buďto si
pomůžete sami nebo vám podá pomocnou ruku někdo z okruhu vašich známých. Správa serveru nabízí
naskenování vašeho exponátu zdarma, musíte jej ovšem dopravit do Prahy a zpět. Stihne se to za několik hodin.
V jiné části zpravodaje naleznete propozice této neobvyklé a na světě zřejmě vůbec první výstavy tohoto druhu.
K účasti na výstavě je třeba získat kvalifikaci ziskem min.75 bodů na některé výstavě nižšího typu. Přemýšlejte již
nyní, zda se výstavy zúčastníte.
Považuji za svoji povinnost, seznámit vás s tím, proč po uspořádání výstav v roce 1970, 1980, 1991, 1995 a
1999, které měly všechny stejný název OLYMPSPORT, přicházíme s názvem novým, totiž SPORT-O-NET´07.
Zdůvodnění je následující. Když jsme připravili první návrh propozic, zaslali jsme je vedení FIPO s nabídkou
podílet se na organizaci této výstavy převzetím patronátu, či jinak. Očekávali jsme, když nic jiného, podporu v naší
činnosti. Pravý opak byl pravdou. Pánové Tecardi a Bergman nám sdělili, že FIPO (Mezinárodní federace pro
olympijskou filatelii) a FIP (Světová filatelistická organizace) jsou ve sporu, který je řešen soudní cestou a že tudíž
se FIPO nebude v žádném případě spolupodílet na akci, kterou spolupořádá SČF - tedy součást FIPu.
A nejen to, na výstavu FIPO uplatňuje copyright na veškerou olympijskou symboliku, vyhrazuje si zákaz
používat slova se základem "olymp" včetně všech jeho odvozenin, tedy i OLYMPSPORT. Nejsem z těch, kteří
chtějí vyvolávat potíže za každou cenu, takže proto se výstava jmenuje tak, jak se jmenuje, proto pořadatelem je
Česká asociace pro sportovní filatelii.
Nevím, co bylo příčinou sporu FIPO a FIP a po pravdě řečeno mě to ani moc nezajímá. Soudní při údajně
vyhrál FIP, chci věřit, že se rozvášněné hlavy uklidní a všichni zase budou chtít společně tlačit tu káru našeho
koníčka někam dál a kupředu.

EUREGIA EGRENSIS KARLOVY VARY 2006
Další příhraniční výstava německo-česká, uspořádaná v Karlových Varech v srpnu letošního roku byla přehlídkou řady velmi
zajímavých exponátů. Nás pochopitelně zajímala tématika olympijsko sportovní a i zde se něco našlo. V první řadě bych zmínil
exponát Panorama olympijské historie Václava Slavíka z Poděbrad. Do exponátu doplnil řadu velmi pěkných materiálů (dopisy
1.i.2.řecké olympijské série), exponát přepracoval a výsledek se dostavil. Získal totiž 85 bodů (29 + 26 + 26 + 4) a tím i zlatou
medaili.
Ve třídě jednorámových exponátů představil svůj nový exponát Zátopkovi karlovarský Jirka Svoboda. Získal 67 bodů (23 +
21 + 20 + 3) a bronzovou medaili. Je zajímavé, kolik filatelistického materiálu se s naší nejslavnější manželskou sportovní
dvojicí dá dohledat.
Ve výstavní části Premiéra nabídl Jiří Vaněček svůj exponát Pod olympijskou vlajkou od Athén 1896 až po Moskvu 1980. I
na tomto exponátu je vidět zlepšení proti minulé výstavě, ocenění 58 body znamenalo stříbrnou medaili. Mimo soutěž jsme měli
možnost ještě vidět Autogramy našich olympioniků Jiřího Vaněčka a přítele Cipriána exponát Šachy - královská hra.

NOVÁ KNIHOVNIČKA
Sešit nové knihovničky, který jste právě obdrželi, je mezi našimi knihovničkami poněkud neobvyklý. Máte
možnost se seznámit hned se dvěma jednorámovými exponáty, každý z nich vyniká něčím jiným. Svobodovy
Zátopkovi nám dokazují, že zajímavý exponát lze vytvořit i z moderního, nového materiálu. Určitě by mohl řadu
členů inspirovat k tvorbě celé řady obdobných exponátů, vhodných i pro různé propagační výstavky a podobně.
Druhý jednorámový exponát je až z USA. Předseda SPI (americké obdoby našeho Olympsportu), Mark
Maestrone mi jej zaslal k prohlédnutí a mně se velice líbí. Hlavní důvody jsou dva. Jedním je neobvyklé téma
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exponátu. Posuďte sami, exponát se nazývá "Oblečením k vítězství" a zabývá se oblečením a další výbavou
mužské gymnastiky. Tady jsou body za originalitu zcela jednoznačné!
Druhým důvodem je použitý materiál. Lze jej považovat v řadě položek za velmi neobvyklý a vlastní výzkum
autora exponátu je neoddiskutovatelný. Použití řady známkových sešitků, výplatních otisků a hlavně u nás skoro
neznámých celinových dopisnic z přelomu století. Líbí se mi tam i zařazená maximum karta, i když jinak tento
materiál příliš nemiluji. Najdete zde použitý zkusmý tisk a podívejte se na listy 12 a 13. Tématické popisy najdete
nad nebo vedle jednotlivých položek, popisy filatelistické, provedené petitem jsou pod nimi. Prokazatelné
filatelistické znalosti autora, gratuluji!
Pro zájemce uvádím přibližný překlad textů na úvodním listě včetně plánu exponátu.

Oblečením k vítězství
Gymnastika, z řeckého slova gymnos (nahý), byla
původně
výhradně
mužský
sport,
jehož
představitelé vystupovali ve starověkém Řecku
výhradně nazí a pouze před mužským
obecenstvem . Jak se stával tento sport stále na
veřejnosti více populární, tak také vznikala potřeba
používat vhodný oděv. Styl a design pánského
gymnastického oblečení se vyvíjel podle běžných
kulturních norem, metodiky sportu, ale nakonec i
obchodních metod a politiky,

Plán exponátu
1. Úvod: Starověké Řecko
2. Osobní oděv
2.1 soutěž pravidla
2.2 trikoty a dresy
2.3 kalhoty a trenýrky
2.4 obuv
3. Osobní vybavení a výstroj
4. Politické využití a uniformy
-jp-

FIFA WORLD CUP 2006 v Německu sice pro naše barvy nepřinesl očekávané výsledky, přesto si první
účast České republiky na světovém šampionátu v kopané od České pošty zasloužila alespoň trochu pozornosti.
Jediným
domácím
filatelistickým
aktefaktem, připomínajícím účast našich
fotbalistů na MS v Německu, tak je pouze
dopisnice
s přítiskem,
vydaná
Olympsportem
(OS-13/06)
a
otisk
strojového razítka, používaný 7.6.2006 na
poště Praha 6. Část
nákladu dopisnic byla letecky přepravená
společně s českým národním týmem do
Německa. Dokladem
toho je otisk denního
razítka
z německé
pošty
Siegen
1
s datem 7.6.2006 na
zadní
straně
dopisnice.

XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET
vyvrcholil první červencový týden v Praze.
Poštovní připomenutí na poslední chvíli
se nám podařilo na poště PRAHA 6 za pomoci příležitostného
štočku ve výplatním strojku Postalia (OS-14/06). Námětem je
logo sletu. Je škoda, že pořadatelé sletu neprojevili zájem o
zřízení příležitostné přepážky přímo na sletišti, takže na náš
náklad byl v provozu strojek pouze v úterý 4.7.2006 u
přepážky na poště v Kafkově ulici.

ME V KANOISTICE NA HLADKÉ VODĚ V RAČICÍCH
S kanoistickými soutěžemi na našem území se letos roztrhl pytel. Užili jsme si
mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v Karlových Varech na říčce Teplá,
posílené i vodou z Lomnického potoka, s partou kolem mistryně světa Míšy
Strnadové. Další
vodáckou soutěží bylo mistrovství Evropy v rychlostní
kanoistice. Místem jejich soutěže byl stadion vodních sportů v Račicích.
Mistrovství se konalo ve dnech 6.-9.7.2006, Výplatní otisk, který Olympsport
připravoval, měl být používán poštou Štětí, která se nachází nejblíže místu,
konání soutěže. Razítko bylo nakonec v provozu v pátek 7.7.2006 na poště Praha
6. K šampionátu byla vydána také příležitostná dopisnice s přítiskem (OS 15/06).
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MS V KANOISTICE NA DIVOKÉ VODĚ V PRAZE – TROJI
A do třetice u vody se na přelomu prázdnin sešli přátelé divoké vody
při mistrovství světa v Trojské propusti v Praze na Vltavě. O vydané
celinové dopisnici s originál známkou hodnoty 10 Kč jste již byli
informováni ve zpravodaj OS 2/06. K světovému šampionátu připravil
Olympsport znehodnocovací strojové razítko Postalia s uvedenou
reprodukcí, které bylo používáno v sobotu 5.8.2006 na poště Praha 6 v
Dejvicích. Ze slalomářské historie je zde připomenuta Ludmila Polesná Vebrová (1934 - 1990). A teď čtěte pozorně. Lída byla mistryní světa ve
slalomu K1 v letech 1961,1963,1967,1969, ve sjezdu na divoké vodě
1969. Držitelka stříbrných medailí v soutěži jednotlivkyň ve slalomu
1971, ve slalomářských hlídkách 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 a
hlídkách ve sjezdu na MS 1965, 1967 a 1971. Bronzové medaile
vybojovala ve sjezdu jednotlivkyň na MS 1963, 1971, jako členka hlídky na MS ve sjezdu 1963 a na slalomářském
mistrovství světa 1975. Zúčastnila se olympijských her 1972, kde na umělém kanále v Augsburku bojovali slalomáři
poprvé o olympijské medaile.
Po výsledkové stránce jsme od našich kanoistů očekávali asi více než medailovou bilanci 2-2-1, ale v chladném
počasí a velice vyrovnané konkurenci buďme rádi za dvě medaile z olympijských tratí - zlato v soutěži deblkanoistů
Jaroslava Volfa a Ondřeje Štěpánka a bronz singlkanoisty Stanislava Ježka. Další medaile jsou ze soutěží hlídek:
zlato deblkanoistů a dvě stříbra hlídek singlkanoistů i kajakářek. Štěpánka Hilgertová tentokrát zůstala pod stupni
vítězů na pátém místě, životní 8. místo ještě v K1 získala Marie Řihošková. V C2 připojili 6. místo Jaroslavové
Pospíšil s Pollertem a 9. místo po padesátkovém šťouchu na poslední brance Marek Jiras s Tomášem Máderem.

Karel KOŽELUH (1895 - 1950),
profesionální mistr světa v tenisu a reprezentant Československa ve fotbale a ledním hokeji se více než padesát
let po své smrti dočkal nejvyššího uznání. V červenci byl uveden do Mezinárodní síně slávy (Hall of Fame) v
americkém Newportu.
Národní muzeum uspořádalo v
Pantheonu Národního muzea
výstavu Koželuhových trofejí,
která trvala od 28.6.06 do 28.7.06.
Česká pošta připomněla ukončení
této výstavy použitím výplatního
otisku na poště Praha 6.
Olympsport přidal přítisk na CDV.
Otisk byl používán pouze 28.7.06.
Karel Koželuh byl profesionálním mistrem světa v letech 1929, 1932 a 1937 a dlouhou dobu byl považován za
nejlepšího tenistu světa. V letech 1947 až 1949 byl nehrajícím kapitánem československého Daviscupového
teamu. Dvakrát startoval ve fotbalové reprezentaci Československa a reprezentoval i v ledním hokeji. V letech
1923 a 1925 se zúčastnil mistrovství Evropy, ve druhém případě dokonce získal titul hokejového mistra Evropy.
Tragicky zahynul při autohavárii v Klánovicích v roce 1950.
-jpb-

Petr HRDLIČKA, olympijský vítěz z Barcelony 1992
Dne 16. září 2006 byl na poště Brno 2 v provozu výplatní strojek Postalia s propagační vložkou připomínající
olympijského vítěze Petra HRDLIČKU. V tento den bylo na střelnici v Brně – Soběšicích také zahájeno MČR
v brokové střelbě.
Petr Hrdlička na olympijských
hrách 1992 v Barceloně získal
nečekaně zlatou medaili v brokové
disciplině trap. Do finále postoupil
nástřelem
195
holubů
(200
možných) společně s dalším našim
reprezentantem P. Kubcem (ten
dokonce vedl se 196 terči, ale
nakonec obsadil 5. místo). Po
finálových 25 terčích měli první dva závodníci, Hrdlička a Japonec Watanabe stejný počet bodů. Následoval
rozstřel. První střílel Hrdlička a trefil ! Japonec minul a zlato bylo naše.
Petr Hrdlička (člen policejního klubu Kometa Brno) tak navázal na medaile z OH dalších členů klubu brokové
střelby Brno – J. Panáčka (zlato skeet 1976) a M. Bednaříka (stříbro trap 1988). Dosud poslední medaili brokařů na
OH vystřílel v Sydney (2000 - skeet) P. Málek. Nyní pracuje v Brně jako trenér a vede naše střelecké naděje.
Ladislav Janoušek
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PETROVICE A OLYMPIJSKÝ OHEŇ
V minulém čísle našeho zpravodaje byla
otištěna informace o pohlednici Petrovic, resp.
Peterswaldu (oba názvy si byly v té době
rovnocenné) s kašetem k přenosu olympijského
ohně v roce 1936 s výzvou, zdali o tom někdo
něco neví. Předesílám, že o iniciátorovi či
autorovi kašetu nic nevím. Nicméně pár informací o tom, proč se
tak stalo, mohu podat.
To, že v rámci XI. Olympijských her 1936 v Berlíně byla poprvé
organizována štafeta s přenosem olympijského ohně, je
všeobecně známo. Rovněž tak bylo publikováno dost příspěvků
k její trase přes tehdejší Československo včetně postojů různých skupin společnosti k její cestě přes naše území.
Mimochodem první a zatím poslední. Uveďme tedy jen základní fakta. Štafeta s olympijským ohněm odstartovala
z Olympie 20. 7. 1936 ve 12 hodin a do Berlína doputovala v den zahájení olympijských her 1. 8. 1936. Vedla přes
Řecko, Bulharsko, Jugoslávii, Maďarsko, Rakousko, Československo a pochopitelně Německo. Zastávky s malými
slavnostmi se uskutečnily v městech Korint, Atény, Delfy, Lamia, Larisa, Kozani, Soluň, Sofia, Niš, Jagodina,
Oplenac, Bělehrad, Novi Sad, Subotica, Budapešť, Vídeň a Praha.
Přes naše území byl olympijský oheň nesen po trase dlouhé 282 km ve dvou dnech. Rakouské hranice překročil
v Reingers ve čtvrtek 30. 7. 1936 v 9.45 hodin. Dále pak trase vedla přes Novou Bystřici (10.30), Jindřichův Hradec
(12.10), Soběslav (14.20), Tábor (16.00, zde u Sezimova Ústí pozdravil oheň i prezident Beneš), Benešov (19.45)
do Prahy (23.00). Zde se konala již zmíněná slavnost a na další trasu se oheň vydal v pátek 31. 7. 1936 v jednu
hodinu po půlnoci. Poté následoval Straškov (4.30), Teplice (9.00) a hranice s Německem v Petrovicích, kam
štafeta dorazila v 11.45 hodin, což koresponduje s časem uvedeným na denním razítku. Z fotografie, uveřejněné
v oficiální zprávě z OH v Berlíně, je patrné, že předání na hraničním přechodu Petrovice/Hellendorf bylo přítomno
velké množství lidí. Z toho je jasné, že Petrovice mají určitou souvislost s historií olympismu.
Uveďme ještě, že tehdejší Petrovice nebyly tak zcela zanedbatelným místem. Podle posledního předválečného
sčítání lidu k 1. 12. 1930 měly 2 552 obyvatel, s přičleněnými osadami Antonínov (Antonsthal) a Nový Dvůr
(Neuhof) zde žilo 2 728 lidí. K německé národnosti se hlásilo 2 455 a k československé 40 obyvatel, 57 bylo
cizozemců. Petrovice patřily do politického okresu Ústí nad Labem a do soudního okresu Chabařovice. Působil zde
poštovní úřad s označením Petrovice u Chabařovic, tedy tak, jak je uvedeno na razítku na zmíněné pohlednici.
Jak se postavit k pohlednici po stránce filatelistické nechci hodnotit, to přenechám větším odborníkům. Nicméně
lze konstatovat, že údaje na denním razítku i kašetu odpovídají skutečnosti.
Pavel Hladík

OLYMPSPORT 1966-2006: BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU
Měl jsem tu čest zúčastnit se slavnostního setkání ke 40. výročí vzniku České asociace
pro olympijskou a sportovní filatelii, které se uskutečnilo 8. dubna 2006 v Praze na Újezdu
v restauraci MEDUZZY. Přišlo více než 60 členů z ČR, Slovenska i Polska. A také čestní
hosté a olympionici, bratří Svojanovští – dlouho byli v obležení žadatelů o autogramy.
K významné události vyšla dopisnice, příležitostný otisk výplatního stroje a Ivan Vápenka
připravil i propagační výstavku z exponátu otevřené třídy, zachycující historii i sportovní
úspěchy čs. a českých sportovců i Olympsportu.
OLYMPSPORT, to byla původní motivová skupina či sekce při Komisi námětové filatelie
SČSF. Její zakladatelé, Václav „Robin“ Bušek ze Strakonic a Jaroslav Justýn z Milevska,
bohužel již nejsou mezi námi. Jimi uskutečněná myšlenka je však živá a úspěšná. O Olympsportu prostě vědí
filatelisté u nás i ve světě. Asociace dobře reprezentuje Svaz českých filatelistů na mezinárodních i světových
výstavách, obvykle konaných u příležitosti olympijských her. Známe je pod názvem OLYMPHILEX a jsou uznávány
i Mezinárodní filatelistickou federací FIP. Ty naše filatelistické výstavy, československé i české, mají název
OLYMPSPORT. Ta první, Celostátní oborová výstava OLYMPSPORT 1980, se konala v květnu 1980 v Českých
Budějovicích. Další, již po „sametové revoluci“, byla uspořádána pod názvem OLYMPSPORT 1991 v září
v Českém Brodě v sále kulturního domu. Na obou těchto celostátních výstavách jsem působil jako předseda jury.
Byla to cenná zkušenost. Na národní výstavě Plzeň 1295-1995 měla sekce OLYMPSPORT své samostatné
oddělení. Poslední celostátní výstavu OLYMPSPORT 1999 v pražském Muzeu České policie jsme spolu
s předsedkyní senátu PČR zahajovali za široké mezinárodní účasti v květnu 1999.
Chtěl bych zdůraznit, že Olympsport v rámci SČF dlouho a aktivně spolupracuje s Českou poštou, s.p.,
s Českým olympijským výborem, s Českou olympijskou akademií, s ředitelem Olympijského muzea v Lausanne ve
Švýcarsku a zejména s Mezinárodní federací pro olympijskou filatelii F.I.P.O. A také se zahraničními svazy a jejich
prominentními členy, olympijskými a sportovními filatelisty – vystavovateli a znalci jakými jsou Roman Babut
z Polska, Ervín Smažák ze Slovenska, Michalis Tsironis z Řecka, Ivan Librič z Chorvatska a další. Velmi si vážím
toho, že i touto cestou si česká filatelie a SČF udržují přední postavení ve filatelii evropské a světové.
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OLYMPSPORT pod vedením Jaroslava Petráska a dalších členů, vystavovatelů, publicistů a organizátorů, to
nejsou jen každoroční jarní a podzimní setkávání členů a výměna zkušeností a filatelistického a ostatního
materiálu. To je i bohatá publicistická činnosti. Vydávání zpravodaje s řadou odborných článků a studií. To je i
pozoruhodná knižnice Olympsportu. Jsou to i mezinárodní odborné semináře. Jednoho z nich jsem se zúčastnil
v listopadu roku 1996. Zajímavé referáty a filatelistické ukázky zde přednesli nejen Jaroslav Petrásek, ale i Roman
Babut, polský předseda sdružení pro olympijskou filatelii a mezinárodní juryman a známý švýcarský odborník,
publicista, mezinárodní juryman a současný ředitel Olympijského muzea Manfréd Bergman z Lausanne. Bylo to
právě tady, na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde za přítomnosti náměstka generálního ředitele České
pošty, s.p., Miroslava Špačka a mnoha desítek účastníků proběhl první křest příležitostné celinové dopisnice,
věnované úspěchům českých olympioniků. Tady začala tradice slavnostních křtů a prezentací českých poštovních
známek a celin.
Blahopřeji OLYMPSPORTU ke všemu dobrému, co za ta čtyři desetiletí i pro čs. a českou filatelii a SČF vykonal
a předsedovi, členům, vystavovatelům i publicistům přeji do dalších let mnoho dalších úspěchů. Děkuji.
Lumír Brendl, předseda SČF a ředitel FIP

RAKOUSKÁ SPORTOVNÍ STROJOVÁ - AUSTRIAN MACHINE POSTMARKS
Rakouských strojových razítek se sportovní tématikou zdaleka není tolik jako našich, přesto však mohou velmi
dobře doplnit naše námětové sbírky a exponáty, zejména s tématikou lyžařskou, ale i jinou. Mezi našimi sběrateli
patří mezi nejznámější razítka z let 1935 - 36, vybízející k podpoře rakouského olympijského fondu a ke koupi
olympijských losů. Náš stručný přehled si neklade určitě za cíl kompletnost a je možné, že ve svých sbírkách máte
i razítka další ??
1. 1923

1 WIEN 1

ERSTE ÖSTERREICHISCHE SEGELFLUGWOCHE / WASCHBERG BEI
STOCKERAU / 13,- 21.OKTOBER 1923 / * 4g *

2. 1923

1 WIEN 8

ERSTE ÖSTERREICHISCHE SEGELFLUGWOCHE / WASCHBERG BEI
STOCKERAU / 13,- 21.OKTOBER 1923 / * 52 *

3. 1924

GRAZ 1

GRAZER MESSE 1924 / JAGD UND SPORT AUSSTELLUNG / 30.AUG - 8.SEPT.
/***

4. 1925

KITZBÜHEL

DEUTSCHE u.ÖSTERRECHISCHE SKIMAISTERSCHAFTEN / 7. u. 8.FEBR.
1925 / * d *

5. 1929

KLAGENFURT 1 9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 2g *

6. 1929

KLAGENFURT 2 9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 1a *

7. 1929

KLAGENFURT 2 9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 1b *

8. 1930/31 3 WIEN 40

BESUCHEN SIE DIE / WINTER - / OLYMPIADE / MŨRZZUSCHLAG / 5.8.Februar 1931 / * 4f *

9. 1930/31 3 WIEN 40

BESUCHEN SIE DIE / WINTER - / OLYMPIADE / MŨRZZUSCHLAG / 5.8.Februar 1931 / * 4h *

10. 1932/33 GOISERN

DREILÄNDER - SKI - MEISTERSCHAFT / 14. u. 15.1.1933 / GOISERN / * *

11. 1935

1 WIEN 1

SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * c *

12. 1935

KLAGENFURT 2 SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R *

13. 1935

LINZ 2

SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R *
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14. 1935

SALZBURG 2

SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R *

15. 1935/36 INNSBRUCK 2

SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * a *

16. 1935/36 GRAZ 1

SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / *

17. 1936

INNSBRUCK 2

KAUFET OLYMPIA LOSE / * a *

18. 1936

1 WIEN 1

KAUFET OLYMPIA LOSE / * a *

19. 1936

GRAZ 1

KAUFET OLYMPIA LOSE / *

20. 1936

KLAGENFURT 2 KAUFET OLYMPIA LOSE / * R *

21. 1936

LINZ 2

KAUFET OLYMPIA LOSE / * R *

22. 1936

SALZBURG 2

KAUFET OLYMPIA LOSE / * R *

23. 1937

KLAGENFURT 2 WÖRTHERSEE SPORTFESTE / 10.JULI - 22.AUGUST 1937 / * d *

24. 1938

AFLENZ-KURORT / ÖSTERR. / SKIMEISTERSCHAFT / AFLENZ / 1938 / *

25. 1939

VILLACH 2

NS - WINTERSPORTKÄMPFE / 17.- 19.FEBRUAR 1939

26. 1939

LINZ 2

REICHSWETTKÄMPFE 21.- 23.JULI / SA / BERLIN / * a *

27. 1939

INNSBRUCK 2

BESUCHET DAS 3.TIROLER LANDESSCHIESSEN / GAUHAUPTSTADT / 1.8.OKTOBER 1939 / a

28. 1951

WIEN 1

WIENER EISREVUE / AB 21.DECEMBER / WIENER EISLAUF - VEREIN / c

29. 1951

WIEN 1

WIENER EISREVUE / AB 21.DECEMBER / WIENER EISLAUF - VEREIN / g

30. 1956

SCHRUNS

ÖSTERR.STAATS - SKIMEISTRSCHAFTEN IM SKISTADION MONTAFON / 8.10.FEBRUAR 1957 / * W *

31. 1958

BADGASTEIN 1

ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN

32. 1958

BADGASTEIN 2

ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN

33. 1958

BADGASTEIN 3

ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN

34. 1958

BADGASTEIN 6

ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN

35. 1958

BADGASTEIN 13 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN

36. 1959

ZELL am SEE

37. 1963/64 INNSBRUCK 1
38. 1963/64 INNSBRUCK 2

AKADEMISCHE SKI-WELTMEISTERSCHAFTEN ZELL am SEE / 15.22.FEB.1959 / m
BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 /
INNSBRUCK 1964 novější vložka, délka 55 mm, výška 21,5 mm
BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 /
INNSBRUCK 1964 / b starší vložka, délka 38 mm, výška 12,5 mm
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39. 1963/64 INNSBRUCK 2

BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 /
INNSBRUCK 1964 / b novější vložka, délka 55 mm, výška 21,5 mm

40. 1963/64 INNSBRUCK 2

BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 /
INNSBRUCK 1964 / b novější, ale převrácená vložka, délka 55 mm, výška 21,5 mm

41. 1964

LEUTASCH / TIROL / OLYMPIADORF

42. 1968

3370 YPPS AN DER DONAU / XV.STUDENTEN-SCHACHWELTSMEISTERSCHAFTEN 13.- 29.JULI
1968 / YPPS AN DER DONAU / w

43. 1969

8670 KRIEGLACH INTERNATIONALES ALPL-BERG-RENNEN / 11.MAI 1969 / EUROPA BERGEMEISTERSCHAFTSLAUF (FIM 250) / VON KRIEGLACH - ROSEGGERS
WALDHEIMAT / ab

44. 1969/70 8605 KAPFENBERG / 1.EM AUF NATURBAHNEN / 24.- 25.1.1970 / DURCHGEFÜRT VOM ASKÖ RV - KAPFENBERG / UNTER DER PATRONANZ DER FIL / 1
45. 1970

8970 SCHLADMING / SCHLADMING / ÖSTERREICHISCHE ALPINE SCHIMEISTERSCHAFTEN
1970 VOM 4.- 8.3.

46. 1971

4020 LINZ DONAU / ÖSTERREICHISCHER TURNERBUND / ÖTP / 4.BUNDESTURNFEST 14.18.7.1971 IN LINZ / am

47. 1973

8722 KNITTELFELD / KNITTELFELD / ÖSTERREICHRING / STADT DES MOTOR - UND
WANDERSPORTES

48. 1973

6580 ST.ANTON a.ARLBERG / 38.ARLBERG - KANDAHAR / ST.ANTON am ARLBERG /
3..FEB.1973 / FIS - A - WELTCUPWERTUNG

49. 1975

6345 KÖSSEN

WM KÖSSEN 75 / 12.- 22.MÄRZ 1975 / f

50. 1975

8982 TAUPLITZ

3.SKIFLUG - WM / 13.- 16. / 1975 / KULM - / TAUPLITZ - / BAD
MITTERNDORF / d

51. 1975

8983 BAD MITTERNDORF / 3.SKIFLUG - WM / 13.- 16. / 1975 / KULM - / TAUPLITZ - / BAD
MITTERNDORF / e
-jp-

50 LET OD TRIUMFU TONIHO SAILERA
Letos již uplynulo 50 let od konání VII. zimních olympijských her, které hostila italská Cortina d' Ampezzo. My na
tyto ZOH nebudeme vzpomínat v nejlepším, protože českoslovenští sportovci ani jednou nestanuli na stupních
vítězů a nejlepšími výsledky byla 5. místa hokejistů a mladého krasobruslaře Karola Divína a 6. místo lyžařské
štafety žen,
VII. ZOH 1956 však měli jednoho velkého hrdinu. Stal se jím vítěz všech tří alpských disciplín šestadvacetiletý
Rakušan Anton „Toni“ Sailer. Toni Sailer se narodil 17.11. 1935 v tirolském Kitzbühelu a v dobách své největší
slávy byl přezdíván „Černý blesk z Kitz“. Za svoji kariéru (1946-1958) získal 3 zlaté olympijské medaile a 7 titulů
mistra světa a 1 stříbrnou medaili z MS. V tabulce počtu získaných medailí z mistrovství světa ho sice předstihli
Aamodt (12 medailí), Girardelli (11 medailí) a Zurbriggen (8 medailí), ale co do kvality získaných kovů se Sailerovi
nikdo dosud nevyrovnal. Jeho bilanci 7-1-0 se pouze přiblížila další lyžařská legenda Jean-Claude Killi z Francie se
6 tituly mistra světa.
V Rakousku se Sailer proslavil také jako herec (hrál v 25 komediích) a zpěvák (natočil 18 desek). V rodném
Kitzbühelu vede dětskou lyžařskou školu. V letech 1972-6 pracoval jako šéftrenér a technický ředitel Rakouského
lyžařského svazu. K 70. narozeninám lyžařské legendy vydala Rakouská pošta aršík s 20 známkami, tzv. personal
stamps, které mapují jeho lyžařský život.
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50. výročí otevření olympijského komplexu Lužniky v Moskvě
29. května 2006 vydala Ruská pošta příležitostnou
poštovní známku k 50. narozeninám olympijského komplexu
Lužniky v Moskvě. Lužniky jsou velkým sportovním
komplexem, kde se konala celá řada světových soutěžích
v různých sportovních odvětvích. Vrcholem bylo pořádání
olympijských her v roce 1980, kdy se většina sportovních
soutěží odehrávala přímo v komplexu Lužniky nebo jeho
nejbližším okolí. Bohužel sportovní úroveň celé olympiády
byla poznamenána sílící studenou válkou a hrubým vměšováním politiky do sportu, dobou kdy sport podlehl přání
mocipánů a boji nesmiřitelných ideologií. Hodnota známky 6.00 R, tisk ofsetem v TL o 36 zn. (6x6), papír křídový,
velikost známky 40x28 mm, zoubkování komb. 12:12 ½, náklad 210 tisíc ks, Mi č. 1347. K první dni vydání bylo
používáno příležitostné razítko a vydána FDC.

Vilhjálmur Einarsson (nar. 5.6.1934) je bývalý islandský atlet, stříbrný medailista
v trojskoku na Olympijských hrách 1956 v Melbourne. Jeho stříbrná medaile byla první
islandskou olympijskou medailí.
V olympijském závodě trojskokanů v roce 1956 Einarsson vytvořil nový olympijský
rekord výkonem 16.26 m, který překonal o jen Adhemar Ferreira da Silva z Brazílie, a to o
pouhých 9 cm. To byl jeden z hodně nečekaných výsledků Olympiády 1956. Nejlepšího
výkonu Einarsson dosáhl v roce 1960 výkonem 16.70 m na Laugardal Stadium v
Reykjavíku.
Po skončení závodní činnosti se věnoval
Vilhjálmur
Einarsson
plně
učitelskému
povolání a byl také ředitelem tří islandských škol. V současnosti
pracuje ještě jako externí učitel matematiky. Je také uznávaným
malířem, specializujícím se na krajinomalbu.
50. výročí zisku první olympijské medaile připomněla Islandská
pošta 21.9.2006, vydáním příležitostné poštovní známky hodnoty 55
centů, na počest Vilhjálmura Einarssona.
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ŠVÉDŠTÍ OLYMPIJŠTÍ VÍTĚZOVÉ A MISTŘI SVĚTA NA ZNÁMKÁCH
Švédská pošta vydala 4.5.2006 čtyři známky, na kterých jsou vyobrazeni vynikající švédští lehcí atleti: výškař
Stefan Holm, výškařka Kajsa Bergqvistová, sedmibojařka a dálkařka Carolina Klüftová (známky s atletkami byly
tištěny v soutisku) a trojskokan Christian Olsson.
Stefan Holm (*25.5.1976, Forshaga, Švédsko) je s 181 cm nejmenším výškařem
současné světové výškařské scény. Ve své dosavadní kariéře přesto dokázal předvést
mnoho výkonů světové extratřídy, nejčastěji při halových závodech. Stal se 4x světovým
šampiónem v hale: 2001 v Lisabonu výkonem 232 cm, 2003 v Birminghamu (235 cm),
2004 v Budapešti (235 cm) a 2005 v Madridu (240 cm).
Jeho největším úspěchem je vítězství na OH v Athénách 2004 a zisk zlaté medaile za
výkon 236 cm. Pod širým nebem dále získal stříbrnou medaili na ME 2003 v Paříži (232
cm). Jako olympijský vítěz byl při MS 2005 Helsinkách označován za největšího favorita.
V závodě obsadil za velmi průměrný výkon 229 cm jen sedmé místo. Také na letošním
ME doma v Göteborgu získal „pouze“ bronz za výkon 234 cm za Rusem Andrejem Silnovem a naším Tomášem
Janků.
Holm studuje ekonomii ve švédském Karlstadu a od roku 1996 ho trénuje jeho otec Johnny Holm.
Kajsa Margareta Bergqvist (*12.10.1976, Sollentuna, Švédsko) je dcerou Gunnar
Bargqvistové, která se zúčastnila OH 1972 v Mnichově v běhu na 100 m překážek. Kajsa
Bergqvistová vtrhla na mezinárodní atletickou scénu na OH 2000 v Sydney, kde získala
bronzovou medaili. V roce 2001 se stala poprvé halovou mistryní světa a v létě při MS
2001 v Edmontonu získala stejně jako v Sydney bronz. Rok 2002 byl dosud její
nejúspěšnější, zvítězila ve 14 ze 17 závodů, a k tomu se stala evropskou šampiónkou a
vícemistryní světa v hale. Bohužel zranění ji vyřadilo z účasti na OH 2004 v Athénách, o
to více toužila po úspěchu v roce 2005 na MS v Helsinkách. Výkonem 202 cm zvítězila a
stala se světovou šampiónkou. 4.2.2006 při halové akci „Skok vysoký s hudbou“
v Arnstadtu se přehoupla přes laťku ve výšce 208 cm. Její venkovní maximum je 206 cm (z 26.7.2003
v Eberstadtu). Na letošním ME 2006 doma v Göteborgu získala ve vysoko hodnoceném závodě, stejně jako Stefan
Holm, „pouze“ bronz.
Od roku 2004 ji trénuje Yannick Tregaro, hmotnost 59 kg, výška 179 cm.
Carolina Evelyn Klüft (*2.2.1983, Borås, Švédsko) je vynikající švédskou
sedmibojařkou. Jejím dosud největším úspěchem je zisk zlaté olympijské medaile v roce
2004 v Athénách.
Již předtím se stala v letech 2000 až 2002 juniorskou mistryní světa a Evropy a drží
dosud světový juniorský rekord. Od roku 2002 vládne v sedmiboji také seniorkám.
Zvítězila na: ME 2002 v Mnichově (6542 b.), MS 2003 v Paříži (7001 b. nejlepší osobní
výkon ), OH 2004 v Athénách (6952 b.), MS 2005 v Helsinkách (6887 b.), ME 2006
v Göteborgu (6740 b.). Na OH 2004 v Athénách se zúčastnila také soutěže ve skoku
dalekém, kde obsadila 11. místo, na ME 2006 v Göteborgu pak 6. místo.
Carolina Klüftová neprohrála ve své krátké kariéře ještě žádný sedmiboj a momentálně čítá její série 18 vítězství
v řadě. Švédskými fanoušky je lehká atletka zvána Carro a patří k nejpopulárnějším švédským sportovcům.
Studuje psychologii, dějiny a filozofii ve Växjö, žije v Karlskroně společně se svým přítelem Patrikem
Kristianssonem, švédským reprezentantem ve skoku o tyči.
Christian Olsson, celým jménem John Christian Bert Olsson (*25.1.1980 v
Göteborgu) je švédský lehký atlet, který se stal na OH 2004 v Athénách olympijským
vítězem, a to v trojskoku.
Olsson začínal svoji lehkoatletickou dráhu jako výškař a v roce 1999 se stal výkonem
221 cm juniorským mistrem Evropy. Na juniorském ME v roce 1999 zvítězil i v trojskoku.
Jako patnáctiletý viděl při atletickém MS v roce 1995 v jeho rodném Göteborgu skočit
britského trojskokana Jonathana Edwardse světový rekord 18,29 m a zde vznikla jeho
láska k trojskoku. Jeho průnik do špičky trojskoku začal v roce 2001 při MS v Edmontonu,
kdy svým prvním skokem za hranici 17 m vybojoval stříbrnou medaili. Při ME 2002
v Mnichově se mu podařilo poprvé porazit svůj velký vzor Jonathana Edwardse a stát se mistrem Evropy. Při MS
2003 v Paříži se stal s převahou mistrem světa. Ve stejném roce dosáhl svého nejlepšího osobního výkonu při
závodě Grand Prix v anglickém Gatesheadu výkonem 17,92 m a byl zvolen nejlepším lehkým atletem Evropy.
Od halového světového šampionátu 2004 v Budapešti drží skokem 17,83 m halový světový rekord. Před OH
2004 v Athénách platil za největšího favorita na zlato. Olsson naplnil předpoklady a zvítězil výkonem 17,79 m.
Sezónu 2004 zakončil vítězstvím ve Zlaté lize a ziskem poloviny z miliónového jackpotu (dělil se s bahamskou
běžkyní na 400 m Tonique Williamsovou-Darlingovou). Zranění nohy a nevyhnutelná operace ho vyřadily z účasti
na MS 2005 v Helsinkách a Olsson tak nemohl obhajovat titul. V roce 2006 vybojoval zlato na atletickém ME v
rodném Göteborgu. Výkonem 17,67 m a s náskokem 46 cm před druhým obhájil Olsson suverénně evropský titul.
Od roku 1999 jej trénuje Yannick Tregaro a od roku 2002 žije v Monte Carlu. Měří 192 cm a váží 74 kg.
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Olympijští medailisté a filatelie (35)
XIX. OLYMPIJSKÉ HRY MEXIKO (6. část)
ZÁPAS ŘECKO - ŘÍMSKÝ
RURUA Roman Vladimirovič (SSSR) – zlato ve váze pérové
FM
Z
GRUZIE
1996
Yv.
(reprodukce viz Sanejev)
VARGA János (Maďarsko) - zlato ve váze bantamové
KOZMA István (Maďarsko) – zlato ve váze těžké
FM
Z
MAĎARSKO
1969
Yv. 2025 (2020/7)

Mi.

Mi. 2484 (2477/84)

ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU
JIGJIDYM Munkbath (Mongolsko) – stříbro ve váze střední
FM
Z
MONGOLSKO
1969
Yv. BF 17

Mi. BF 17

PLAVÁNÍ
BURTON Mike (USA) – zlato v plavání na 400m
v.z. a na 1500m v.z.
FM
Z
RWANDA
1968
Z

SHARJAH

1968

Yv. 294 (277/94)
Mi. 313 (296/313)
Yv. BF 15 (13/5)
Mi. BF 17 (15/7)
ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF n.122

MATTHES Roland (NDR) – zlato v plavání na 100m znak a na 200m
znak, stříbro ve štafetě na 4x100m v.z.
FM
Z
RWANDA
1968
Yv. 282 (277/94)
Mi. 301 (296/313)
Z
ČAD
1969
Yv. 185 (183/212)
Mi. 253 (240/63)
1972
Yv.
Mi. 476 (462/85)
Z
SHARJAH
1968
ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF n.124
Z
GUYANA
1991
Yv. 2550 (2546/59)
Mi. 3517 (3513/21)
Z
UGANDA
1996
Yv. 1479 (1475/92)
Mi.
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MEYER Deborah (USA) – zlato v plavání na 200m v.z., na 400m v.z a na 800m v.z. v soutěži žen
FM
Z
AJMAN
1969
Yv.
Mi. BF 135(132/6)
Z
SHARJAH
1968
Yv.
Mi. 538 (527/38)
1968
ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF 111
1969
ve zlatě a v růžovém nekatalogizováno, Sieger BF 125
Z
ČAD
1969
Yv. 201 (183/212)
Mi. 255 (240/63)
1972
Yv.
Mi. 477 (462/85)
Z
GHANA
1996
Yv. 1963 (1958/66)
Mi.

MUNOZ Felipe (Mexiko) – zlato v plavání na 200m prsa
FM
Z
MALI
1972
Yv. A163 (A159/64)
Mi. 359 (355/60)
Z
PARAGUAY
1969
Yv. 1000 (1000/5+A518/20) Mi. 1883 (1883/91)
Mi. BF 118 (1883/4+1889)
Z
RWANDA
1968
Yv. 288 (277/94)
Mi. 307 (296/313)
Yv. BF 14 (13/5)
Mi. BF 16 (15/7)
Z
SHARJAH
1968
ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF 126
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RUSSEL Douglas Albert (USA) – zlato v plavání na 100m motýlek a v
polohové štafetě na 4x100m
FM
Z
RWANDA
1968
Yv. 285 (277/94)
Yv. BF 14 (13/5)
(viz reprodukce u Munoze)

SCHOLLANDER Donald
Arthur „Don“ (USA) – zlato ve
štafetě na 4x200m v.z. a stříbro
v plavání na 200m v.z.
(filatelistický
materiál viz XVIII. Olympiáda,
Zpravodaj č. 124)
USA – zlato ve štafetě na 4x100m v.z., 4x200m v.z. a v polohové štafetě na 4x100m (družstvo ve složení
Schollander Donald Arthur, Spitz Mark Andrew, Rerych Stephen Karl a Nelson John Mauer)
FM
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv.
Mi. 125 (116/25) ve zlatě
SPITZ Mark Andrew (USA) – zlato ve štafetě na 4x100m v.z. a 4x200m v.z., stříbro na 100m motýlek a bronz na 100m v.z.
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
WENDEN Michael Vincent (Austrálie) – zlato v plavání na 100m v.z. a 200m v.z., stříbro ve štafetě
na 4x200m v.z a bronz ve štafetě na 4x100m v.z.
FM
Z
AJMAN
1968
Yv. (88+A50)
Mi. 342(341/8)+350ND(z BF B75)
Mi. BF B75 (350)+ BF 75 (341/2) (spolu s Drimba)
Z
MANAMA
1968
Yv. (13) jako Ajman
Mi. 121 (121/8)
Mi. BF 19 se 121/2, (spolu s Drimba)
(viz reprodukce u Drimba)
Z
RWANDA
1968
Yv. 279 (277/94)
Mi. 298 (296/313)
Yv. BF 14 (13/5)
Mi. BF 16 (15/7)
Z
SHARJAH
1968
Yv. (215)
Mi. 523 (518/23)
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Mi. 304 (2
Mi. BF 16

VOLEJBAL
SSSR – zlato v soutěži mužů i žen
FM
Z
RWANDA
Yv. 286 (277/94)
Yv. BF 15 (13/5)

1968
Mi. 305 (296/313)
Mi. BF 17 (15/7)

VODNÍ PÓLO
JUGOSLÁVIE - zlato
FM
Z
RWANDA

1968
Yv. 292 (277/94)
Yv. BF 15 (13/5)

Mi. 311 (296/313)
Mi. BF 17 (15/7)

BASKETBAL
USA – zlato
FM
Z
Z
Z
Z
Z
Z

AJMAN
MANAMA
RWANDA

1968
1968
1968

UMM AL QIWAIN
1968
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
SAINT VINCENT
1996

JUGOSLÁVIE – stříbro
ČOSIČ Krešimir, CHORVATSKO

1996

Yv.
Mi. BF 125
Yv. (jako Ajman)
Mi. BF F35 (A209)
Yv. 280 (277/94)
Mi. 299 (296/313)
Yv. BF 13 (13/5)
Mi. BF 15 (15/7)
Yv. (81+A19)
Mi. 287+291 (285/93)
Yv.
Mi. 124 (116/25) ve zlatě
Yv. 2856 (2854/62)
Mi.
(reprodukce viz u XI. Olympiády, Zpravodaj č. 105)
(členové družstva byli připomínaní jednotlivě)
ruční razítko používané v Zadaru dne 6.5.
Připravuje Laco Kajaba

(pokračování příště)
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TRIUMF FOTBALU
V pořadí již 18. MS, které se hrálo opět po 32 letech v Německu se vydařilo po všech stránkách. Zpravodajská
media, odborníci a především fotbalová veřejnost hovořila o divácky a komerčně nejlepších šampionátu všech dob.
Beznadějně vyprodané stadióny, druhá nejvyšší návštěvnost v historii, vynikající atmosféra, bezchybná organizace
a v neposlední řadě i kvalitní fotbal. Určitě se také dá při konečném bilancování diskutovat o úrovni některých
zápasů, o nepochopitelných omylech a chybách rozhodčích, o překvapujícím výkonnostním růstu afrického fotbalu,
o čemž se mohli bolestně přesvědčit i naši reprezentanti, o nečekaně dominantním postavení evropského fotbalu
na MS, o selhání Brazílie atd.
Jistě se bude ještě dlouho vzpomínat na nádherně prožitý měsíc plný fotbalu,
který však českým fanouškům moc radosti nepřinesl. Spokojeni mohou být
filatelisté. Ke každému utkání připravili pořadatelé příležitostné razítko. Celkem jich
bylo použito 65, k finále byla dvě. Všechna razítka byla v jednotném provedení. Až
na malé výjimky je na levé straně stadión, vpravo pak dominanta města, kde se
zápas hrál. Bohužel až na dvě razítka (zahajovací utkání Německo-Kostarika a
finálový zápas Itálie-Francie) nelze okamžitě zjistit, které utkání se na stadiónu
hrálo. Důležitým pomocným bodem se tak stává datum. Například z data zjistíme,
že české mužstvo hrálo 12.6. v Gelsenkirchenu s USA 3:0, 17.6. v Kölnu s Ghanou
0:2 a poslední zápas na MS 22.6. v Hamburku
s Itálií 0:2. A tak nám nezbude nic jiného, než
sáhnout po časopisech, brožurkách a knihách,
abychom se dopracovali ke kýženému výsledku.
Tak jako ke každému šampionátu se objevila
nepřeberná řada filatelistického materiálu, tak ani
uplynulý šampionát nebyl výjimkou. Můžeme mimo
jiné očekávat i slušnou úrodu na téma Bohemika.
Jako jeden z prvních českých fotbalistů je
vyobrazený Pavel Nedvěd (dost nepovedeně) na
TL a aršíku ostrova
Sv. Tomáše, a to ve
společnosti
světových
hvězd
jako
jsou
David
Beckham,
John
Terry, Raúl Gonzalez
a Zinedine Zidane,
který tak nešťastným

faulem ukončil svoji skvělou kariéru ve finále MS. Na
závěr věřím, že v příštím čísle našeho zpravodaje budu
moci představit další fotbalové materiály, mající vztah k našemu fotbalu.
Stanislav Kamenický
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Tiskové vady u anglických známek vydaných k MS v kopané 1966
Jak je jistě mnohým fotbalovým námětářům známo, první fotbalové známky ve své historii vydala Anglie až
v roce 1966 při příležitosti VIII. mistrovství světa v kopané, které pořádala. Při náhodné prohlídce své sbírky mne
zaujalo šest zajímavých tiskových vad na dvou běžných známkách (obr. 1,2) ze čtyřznámkové série (Mi. 425-8,
429). Jako první mne upoutal bílý lem u horní části kopačky zasahující do rudého dresu (obr. 3). U další, méně
často se vyskytující vady lze vypozorovat zřetelný bílý pruh oddělující dres od trenýrek (obr. 4). Poslední dvě
tiskové vady se na jedné známce objevují v dvojím provedení. Nejzajímavější chybotisk je asi na obr. 5. Zde je lem
u kopačky nahoře a bílý pruh odděluje dres od trenýrek. Na poslední ukázce jsem objevil bílý lem u kopačky dole a
navíc ještě bílý límeček také u hráče vlevo (obr. 6). Letos v červnu uplynulo už čtyřicet let od vydání této emise, ale
za celou tu dlouhou dobu jsem se s těmito popsanými vadami nikde nesetkal. A tak na závěr doufám, že trochu
suchopárné teorie přispěje k obohacení našich vědomostí, sbírek a exponátů. Snad se mezi sběrateli naší
námětové sekce najdou další neznámé tiskové vady a jejich různé kombinace. Věřím, že existují, chce to jen
trochu štěstí, pozornosti a trpělivosti.

Stanislav Kamenický

INZERÁTY
Prodám ** známky zámoří OH 1960-88 a MS ve fotbale 1970-94 v ceně 10,- Kč/Mi€. Osobní odběr na setkání
Olympsportu v Praze 21.10.2006 nebo po tomto datu pošlu seznam, elektronicky v excelu
(dvorak.filatelie@seznam.cz) nebo poštou, informace na tel. 602 20 45 79 nebo na adrese Jan Dvořák, Suchý
vršek 2111, 158 00 Praha 5.
Sháním čínský filatelistický materiál k OH 2008 v Pekingu (známky, aršíky, TL, dopisnice, razítka). Nabídky na tel.
732 376 056, mail petras.jan@quick.cz nebo na adresu Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 BRNO.
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Olympijské hry Peking 2008
Za necelé dva roky, přesně 8.8.2008 budou v Pekingu zahájeny 29.letní olympijské hry. Čínská pošta nás již
dokázala přesvědčit, že tyto hry budou pro nás, olympijské filatelisty, velké žně (a také pořádný útok na naše
peněženky). Využívá nejrůznějších příležitostí k vydávání známek, dopisnic, celinových obálek a příležitostných a
propagačních
razítek.Chci připomenout
pouze
poslední
dvě
události:
Dne 12.11.2005, tedy
1000 dní před zahájením
her, Čínský olympijský
výbor oficiálně zveřejnil
podobu pěti maskotů her.
Čínská pošta vydala sérii
6 známek (jedna z nich
s emblémem her) a tento
den byly používány

desítky příležitostných a
propagačních
razítek, vím o
42 ks.

Dne 8.8.2006,
přesně 2 roky
před zahájením
her,
Čínský
olympijský výbor
zveřejnil podobu
35
piktogramů
jednotlivých sportovních odvětví.
Také toto výročí
bylo
využito
k vydání 4 ks
známek (basketbal,
šerm,
jachting,
gymnastika)
a
k
používání spousty příležitostních a propagačních razítek, zatím mám informace o 60 těchto razítek.
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Tento příspěvek si
neklade za cíl zmapovat
všechny dosud známé
filatelistické materiály, ale
pouze upozornit na jejich
rozmanitost a množství.
Ukázky razítek z 12.11.
2005 a 8.8.2006.
Josef Kočí
Po článku Josefa Kočího nebude od věci si připomenout, jaké známky již
Čínská pošta k OH 2008 v Pekingu vydala:

14.7.2001 První známka vydaná k OH
2008 v Pekingu má hodnotu 80 fen. Známka
byla také tištěna v TL o 12 známkách.

13.8.2004

V pátek třináctého, v den
zahájení OH 2004 v Athénách, vydala Čína společnou emisi 2 známek s
Řeckem (obě 80 fen). Na
první známce je athénský
Parthenon,
na
druhé
pekingský chrám Modliteb
za dobrou úrodu. Obě
známky byly vydány také
v aršíkové úpravě s 8
známkami (4+4).
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13.11.2005,
den
po
oficiálním
představení maskotů OH 2008 v Pekingu,
vydala Čínská pošta emisi 6 známek. Na
první známce je emblém olympiády, na
zbývajících pěti známkách jsou jednotliví
maskoti. Nominální hodnota všech známek
je 80 fen. Dále byly vydány tři aršíky se
známkami emise. První aršík s 10
známkami emblému olympiády. Druhý s 10
známkami maskotů (2x5). Třetí aršík
obsahuje 12 nezoubkovaných známek - dvě
známky s emblémem a 10 známek
s maskoty (2x5), Rozměr známek 30x40
mm a zoubkování 13. Abychom jednotlivé
maskoty rozeznali, je pod jednotlivými
známkami uvedeno jejich jméno.

emblém

Jingjing

Yingying

Beibei

Huanhuan

Nini

14.6.2006 vydala Čínská pošta čtyři speciální aršíky. Tři
aršíky obsahují 10 stejných známek hodnoty 80 fen (na známce
je v červeném kosočtverci čínský znak) a 10 různých kuponů
s maskoty z různých sportovních odvětví. Na čtvrtém aršíku je 8
stejných známek a 8 různých kuponů. Celkem tedy 38 různých
kuponů. Známka má rozměr 30x30 mm, kupon 25x30 mm,
zoubkování 12,5 a aršíky jsou v Číně katalogizovány pod
označením I-11 mezi tzv. Individualized stamps (zřejmě
služební známky) a nemají běžné číslo.
Na prvním aršíku jsou maskoti při lukostřelbě, veslování,
judu, stolním tenisu, baseballu, umělecké gymnastice, badmintonu, taekwondu, skocích do vody a silniční cyklistice
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Na druhém aršíku jsou vyobrazena tato sportovní odvětví:
sportovní gymnastika (kůň na šíř), skoky na trampolíně, fotbal, horská
kola, šerm, rychlostní kanoistika, jezdectví, triatlon, jachting a házená.
Na třetím aršíku jsou sportovní odvětví: střelba, atletika (skok o tyči),
volejbal, synchronizované plavání, moderní pětiboj, zápas, volejbal,
horská kola, basketbal a dráhová cyklistika. A konečně na čtvrtém
aršíku jsou sportovní odvětví: vzpírání, plavání, pozemní hokej,
kanoistika na divoké vodě, box, softball, vodní pólo a tenis.

Kromě výše popsaných čtyř aršíků byl vydán ještě jeden aršík,
nezoubkovaný a
samolepící,
na
kterém
jsou
všechny kupony
ze čtyř aršíků
doplněné vlevo a
vpravo
nahoře
emblémem
OH
(5x8). Na aršíku
není
uvedena
žádná cena, tak
není zcela jasné,
zda se jedná o
filatelistický materiál nebo pouze o
suvenýr
Čínské
pošty.
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23.6.2006 vydala Čínská pošta další speciální známku s emblémem XXIX. OH v Pekingu. Jedná se zřejmě opět
o služební známku, není zařazena běžně v katalogu a nese označení Z12.Tiskový list obsahuje 15 známek (3x5) a
15 kuponů, na kterých je stylizovaný oštěpař. Dále
byl vydán speciální aršík se 4 známkami
s emblémem a 4 kupony,
na kterých jsou symboly
OH 2008 v Pekingu a
symboly Číny, chrám
Modliteb za dobrou úrodu
a Zakázané město.

8.8. 2006 je datum, kdy byla
vydána zatím poslední série k OH
2008 v Pekingu a námětem známek
jsou
piktogramy
sportovních
odvětví: basketbal (30 fen), šerm
(80 fen), jachting (80 fen) a
sportovní gymnastika (300 fen).
Jednotlivé známky byly tištěny v aršíkové úpravě. Celkem tedy byly vydány čtyři aršíky s 12 stejnými známkami a
pátý aršík s 8 nezoubkovanými známkami (2x4).
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ITALSKÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA VYDANÁ OD 1.6. 2006
V přehledu je uvedeno číslo razítka (podle italského číslování), datum a místo použití, popis razítka.
719
2.6. Torino Kongres mezinárodní šachové
federace
721
3.6. Aosta
4. M.O.G. italská národní rallye
752
3.6. Bitonto
VII. ročník Poháru škol
760
4.6. Pisa
51. regata historických lodí
771
4.6. Avellino
Národní den sportu
797 8.-17.6. Jesolo
60. výročí založení italské
federace stolního tenisu
800
9.6. Verona
MS v bridgi (FDC)
812 10.-11.6. Verona
MS v bridgi
825 11.6. Roseto degli Abruzzi MS v pláž. volejbalu
825b 11.6. Roseto degli Abruzzi MS v pláž. volejbalu
842 13.6. Grosseto
43. šampionát v baseballu
844 13.-14.6. Verona
Pohár Rosenblum
858 17.-18.6. Verona
Otevřené MS párů – žen901 24.6. San Giovanni in P. Sportlandia město sportu
920b 25.6. Roseto
MS v kopané 2006 Německo
961
2.7. Terni
20 let čistého sportu
963
6.7. Torino
MS v plavání s ploutvemi
972 23.6. Frosinone Postup Frosinone do Serie B
990 15.7. Ronchi
1. ME v baseballu do 21 let
1007 25.7. Bollate
XXIX. pohár šampiónů v softbalu
1020 15.7. Roccaraso Mistrovství Itálie v krasobruslení
na kolečkových bruslích
1099
6.8. La Spezia 81. závody v golfu
1115
5.8. Teolo,
MS v inline sjezdu 2006
1223 27.8. Masafra
Itálie – mistr světa 2006 (FDC)
1264
2.9. Cesena
ME klusáků
1276 6.-7.9. Sanremo
XVI. ročník golfového turnaje
1305a 9.9. Borgo Valsugana 2 dny cyklistiky
1305b 10.9. Borgo Valsugana 2 dny cyklistiky
1309a 9.9. Monza
77. GP Itálie F1
1309b 10.9. Monza
77. GP Itálie F1
1360 10.9. Torino
Zápas Serie A Torino-Parma
1361 10.9. Cagliari
Zápas Serie A Cagliari-Catania
1362 10.9. Bergamo
Zápas Serie A Atalanta-Ascoli
1386 16.9. Arvier
14. MS v šachu seniorů
1400a 9.9. Firenze
Zápas Serie A Fiorentina-Inter
1400b 10.9. Genova
Zápas Serie A Sampdoria-Empoli
1400c 10.9. Milano
Zápas Serie A Milan-Lazio
1400d 10.9. Messina
Zápas Serie A Messina-Udinesse
1400e 10.9. Palermo
Zápas Serie A Palermo-Reggina
1400f 10.9. Roma
Zápas Serie A Roma-Livorno
1408 17.9. Terra dell S. 22. mistrovství Itálie ve střelbě z kuše
1434 22.9. Belluno
1. mezinárodní šachový turnaj
1472 29.9. Milano
Inter šampionem Itálie
1477 26.9. Lignano
Národní sportovní studentské hry
1480 29.9. Torino
MS v šermu Turín 2006 (FDC)
1482 20.-24.9.Trapani
100. Trapani Cup
1483 10.9. Verona
Zápas Serie A Chievo-Siena
1498 24.9. San Giorgio Piacentino 10. závody ve sběru hub
1508 30.9. Piacenza
Mezinárodní výstava o kopané
1555 1.10. Vasto
Směrem k ME v basketbalu žen 2007
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... A JEŠTĚ Z LETOŠNÍ ITALSKÉ ZNÁMKOVÉ PRODUKCE
6.5.2006 100 let Targa Florio U zrodu sicilského
okruhového závodu v roce 1906 stál Vincenz Florio.
Pojem „Závod na okruhu“ zdaleka nevystihuje to, co
museli jezdci absolvovat. Nejnižší bod trati byl pouze
10m nad mořem a nejvyšší bod trati byl 900 metrů nad
mořem. V roce 1925 se na startu závodu Targa Florio
objevily dva malé dvouválcové závodní vozy Tatra. Vozy řízené jezdci Fritzem Hucklem a Karlem Sponerem
obsadily ve své třídě do 1100 ccm první dvě místa. Legendární Eliška Junková zde startovala s vozem Bugatti v
letech 1927 a 1928 (5. místo).

9.5.2006 Generální shromáždění Mezinárodní rady pro
vojenský sport v Římě 2006
20.5.2006 Šachová olympiáda v Turíně 2006 37. šachové
olympiády se letos zúčastnilo 141 družstev mužů a 108 družstev žen.
V obrovské konkurenci se naši reprezentanti neztratili. Družstvo mužů
v sestavě Navara, Hráček, Babula, Láznička, Kalod a Cvek obsadilo skvělé 11.
místo. O ještě lepší výsledek je v závěru soutěže připravily prohry s vítěznými
Armény a druhými Číňany. Až třetí skončili Rusové, největší favorité. Naše
ženy ve složení Jacková, Čedíková, Sikorová a Blažková dokonce v umístění
předčily muže a navzdory všem ratingům se prodraly na senzační 10. místo.
Zvítězilo družstvo žen Ukrajiny.

9.6.2006 MS v bridgi Verona
9.9.2006 Itálie - Mistr světa 2006
29.9.2006 MS v šermu v Turíně
(razítka prvního dne vydání k posledním třem
známkám viz Italská sportovní razítka)
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STRUČNĚ NA ZÁVĚR
V letošním roce byla zjištěna další střelecká
razítka. Norsko – Den myslivosti a lovu,
tradiční Německé střelecké slavnosti se
konaly v Mindenu a další razítko je
z Polska.
Ladislav Janoušek

Rakousko 14.1.2006
Boxerská legenda Muhammad Ali

Argentina vydala 2 známky s boxerskými šampióny
Luis Angel Firpo (1894-1960) a Nicolino Locche (1935-2005)

Francie 5.7.2006 Díky modří!
Poděkování stříbrným fotbalistům
Chorvatsko 25.5.2005 10. výročí
úmrti basketbalisty Krešimira Čosiče

Francie 26.6.2006 100 let otevřeného
mistrovství Francie v golfu

Monako 6.6.2006
20. pohár prince
Alberta v šermu

Argentina 17.6.2006
razítko k ragbyovému
zápasu Argentina Wales
Maďarsko 30.3.2006
Paralympijská hráčka stolního tenisu
Ilona Paulik Sasváriné (1954-1999)

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

Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2006
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