
 
 
 
 
 
 
 

Ročník XXXXI/2008                                              číslo 2  (138)                                     
 

ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 
 

 



 




                         Více o olympijských sportovištích na celinových dopisnicích na straně 44 



 34 

ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 
NOVÝ ČLEN - Naše řady rozšířil Ing. Radek Štěpán, Voskovcova 6/30, 779 00 Olomouc. Přejeme mu bohaté 
přírůstky do jeho sbírky a příjemné pocity z členství v OS. 
 
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OLYMPSPORTU V OLOMOUCI 19.4.2008 
  

     Za účasti 28 členů Olympsportu a několika hostí se uskutečnila valná hromada, která měla na pořadu zhruba 
deset bodů. Po zahájení, uvítání hostů a předání pozdravů od omlouvajících se členů se ujal slova předseda 
Olympsportu, který celé jednání vedl. Nejprve seznámil přítomné s námětem výplatního otisku, který setkání 
připomíná. Námětem je trenér české fotbalové reprezentace, Karel Brückner. K výplatnímu otisku byl připraven i 
přítisk na dopisnici. 
     Hlavním předmětem jednání bylo projednání změn ve stanovách Olympsportu, ke kterým muselo dojít z důvodu 
změn ve stanovách SČF. Jednalo se v podstatě hlavně o kosmetické úpravy textu, nenastaly žádné podstatné 
změny. Valná hromada dále projednala výši členských příspěvků pro příští rok. Bylo schváleno, že výše příspěvků 
pro rok 2009 bude 250.- Kč. Změna nastane u členů, kteří neodebírají zpravodaj a knihovničky v papírové formě, 
ale ve formě elektronické. Protože tím významně šetří náklady OS za tisk a poštovné, bude u elektronicky 
odbavovaných členů roční příspěvek činit jen 200.- Kč. Výhody elektronické pošty pociťují všichni ti, kteří jsou se 
svým počítačem připojeni na internet. Ti totiž dostávají občas tzv. on-line, jednostránkové informace s 
nejčerstvějšími novinkami z našeho oboru. 
     Účastníci si vyslechli krátké zprávy jednatele, redaktora zpravodaje a knihovníka, tedy přátel Václava Diviše, 
Jana Petráse a Radka Jáska. Následovala informace o připravovaných razítkách a přítiscích v nadcházejícím 
období. Zopakujme ty nejdůležitější (i když bez záruky): 
 

OS-5/08  7,50 OVS Setkání Olomouc - Bruckner Olomouc 19.4. 
OS-6/08 9,00 OVS Odlet hokeje do Kanady - Konopásek P- 6 25.4. 
obálka - OVS Žijeme olympiádou – Šebrle ČOV P- 31 15.6. 
OS-8/08 10,00 SR 100 dnů do zahájení OH - Hilgertová P - 6 30.4 
OS-9/08 9,00 OVS Odlet na euro 2008 Pha-Innsbruck, Viktor P - 6 2.6. 
OS-10/08 10,00 PR 120 let založení KČT P – 1   11.6. 
OS-11/08 10,00 PR ME juniorů vzduch.pistole Plzeň 7.7. 
OS-7/08 7,50 OVS Odlet čs. teamu do Pekingu P – 6 6.8. 
OS-12/08 10,00 SR Zahájení OH 2008 P – 6 8.8. 
OS-13/08 10,00 SR MS běžící terč Plzeň 19.10. 
 

     Změna nastala u OVS, který používá ČOV. Zde jsme předpokládali přítisk na CDV, dofrankovaný na hodnotu 
10,- Kč, ale skutečnost je jiná. Stroj Hassler má komplikované nastavování jiných hodnot než plných poštovních 
sazeb. Nelze na něm tedy nastavit potřebnou hodnotu 2,50 Kč. Proto přítisk je na běžné bílé obálce bez 
uvedeného pořadového čísla přítisku a OVS má plnou hodnotu výplatného v základní sazbě. Tou plnou hodnotou 
je v tomto případě nikoliv 10.- Kč, ale pouze 9,50 Kč. To proto, že uživatel stroje, tedy ČOV, má slevu ze základní 
sazby poštovného. Obálky mají natištěnou adresu a skutečně byly prošlé poštovním provozem. Jinak by totiž 
nebylo možné slevu využít. Tak nebuďte překvapeni ... Samozřejmě lze očekávat další razítka podle úspěšnosti 
našich barev v Pekingu.  
     V závěru valné hromady proběhla i diskuze, jejím hlavním bodem byla informace Ervína Smažáka o 
připravované výstavě Slovolympfila 2008 v Bratislavě. My se výstavě budeme věnovat v jiné části zpravodaje. 
                                      -jp- 

 

     Předsednictvo SČF schválilo udělení čestného uznání Za 
rozvoj filatelie pro VLASTIMILA SLONKA, člena klubu 06-035 v 
Novém Městě na Moravě za propagaci filatelie. Vlastimil Slonek 
je dlouholetým aktivním členem Olympsportu a z jeho výstavní 
činnosti připomeňme stříbrnou medaili na výstavě Olymphilex 
2004 v Řecku a nejnověji zlatou medaili s cenou, kterou získal 
na Slovolympfile 2008 v Bratislavě.   
                  
     GRATULUJEME a do dalších let přejeme mnoho úspěchů a 
zdravíčka !!! 
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NOVINKY V RAZÍTKOVÉ TVORBĚ 
 
FINAL FOUR BASKETBALOVÉ EUROLIGY ŽEN 
     Na poslední chvíli se podařilo zajistit štoček pro znehodnocovací 
strojek Postalia, který připomněl další z vynikajících sportovních 
úspěchů ženského basketu poslední doby. Tým Gambrinus SICA Brno 
postoupil po roční absenci do FINAL FOUR mezi čtyři nejlepší ženské 
týmy Evropy. Final Four se konalo 11.-13. 4. 2008 v Brně. 
V semifinálových zápasech se střetly basketbalistky UMMC 
Jekaterinburg - Spartak Moskva (68:78) a Gambrinus SIKA Brno - 
Bourges Basket  (90:81 po prodloužení). V zápase o třetí místo zvítězil o jediný bod Jekaterinburg nad Bourges 
70:69. Ve finále se nepodařilo hráčkám Gambrinusu zopakovat vítězství z roku 2006 a podlehly nabitému kádru 
Spartaku Moskva 60:75.    
     Na štočku je kapitánka družstva Gambrinusu Brno Hanka Machová, která patří i mezi opory naší reprezentace. 
I když se Final Four hrálo v Brně, štoček byl používán v sobotu 12. dubna 2008 na poště Praha 6 v Kafkově ulici 
v Dejvicích. Do Brna již jeho použití nešlo připravit. 
 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU  
A FOTBALOVÝ MÁG 
     Setkání Olympsportu proběhlo 
v sobotu  19. dubna 2008 v Olomouci. 

Pošta Olomouc 2 měla tento den ve své výplatní (červené) Postalii štoček, 
upozorňující, že olomouckým rodákem je fotbalový mág a trenér naší 
reprezentace, Karel Brückner, který bude na nadcházejícím mistrovství 
Evropy euro 2008 ve Švýcarsku a Rakousku naposledy dirigovat náš tým  
na vrcholné fotbalové akci.  
     Bohužel jeho zdravotní stav po přestálé operaci nedovolil jeho účast na 
autogramiádě a besedě se členy Olympsportu. K setkání v Olomouci 

připravil Olympsport příležitostnou dopisnici s přítiskem.  
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V LEDNÍM HOKEJI 2008 
     Mistrovství světa v ledním hokeji 
se poprvé konalo v kolébce jeho vzniku, 
poprvé v Kanadě. Pochopitelně u toho 
nechyběla ani naše reprezentace. Výběr 
trenéra Hadamczyka odletěl do 
Montrealu k poslední přípravě před 
začátkem mistrovství a Olympsport připravil zásilky, které společně s našimi hokejisty cestovaly přes oceán do 
Kanady. Zásilky byly zčásti vyplaceny výplatními otisky se zobrazenou propagační vložkou, která připomněla 
dvojnásobného hokejového mistra světa, mimořádně noblesního hráče a výjimečného střelce Stanislava 
Konopáska, člena slavného útoku Zábrodský, Roziňák, Konipásek, který v březnu letošního roku zemřel ve věku 
nedožitých 85 let. Výplatní Postalii používala pošta Praha 6. Zásilky byly opatřeny letovým kašetem, odlet se 
uskutečnil 25.dubna. 
     Vlastní hokejový šampionát hostila dvě kanadská města Quebec a Halifax ve dnech 2.- 18. května 2008. Ze čtyř 
základních skupin postoupila do osmifinále mužstva na prvních třech místech, poslední týmy ze základních skupin 
se utkaly o setrvání v elitní skupině. Do této společnosti se k velkému překvapení dostali i hokejisté Slovenska, 
kteří však svoji příslušnost ve skupině A bez zakolísání uhájili. Byly to však pro ně zápasy, ve kterých šlo 
především o zvládnutí psychiky. S elitní skupinou se rozloučili hokejisté  
     Do osmifinálové skupiny v Quebecu postoupili ze skupiny A Švýcarsko, Švédsko a Bělorusko. Ze skupiny D  
Rusko, Česko (porazilo Dánsko 5:2, podlehlo Rusku 4:5 v prodloužení a přehrálo Itálii 7:2) a Dánsko. Do 
osmifinálové skupiny v Halifaxu postoupili ze skupiny B  Kanada, USA a Lotyšsko. Ze skupiny C  Finsko, Norsko a 
Německo. Náš tým v osmifinále nejdříve jasně přehrál Švýcarsko 5:0, poté až na samostatné nájezdy Bělorusko 
3:2 a v posledním zápase podlehl Švédsku 3:5. Zápasy v osmifinále určily složení čtvrtfinálových dvojic. V zápase 
„pravdy“, jak se čtvrtfinále říká, uspěli hokejisté Kanady (porazili Norsko 8:2), Ruska (Švýcarsko 6:0), Finska 
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(překvapivě vyřadili v prodloužení USA 3:2) a bohužel na náš úkor také Švédsko (3:2 v prodloužení). V semifinále 
Rusko jasně přehrálo Finy 4:0 a Kanada měla dost práce se Švédy (5:4). Pro severské derby o bronzové medaile 
již Švédům nezbyly síly a prohráli s Finy 0:4. Rusové pak své tažení turnajem dotáhli do úspěšného konce i když 
ve finále prohrávali 1:3 a 2:4. Stali se mistry světa poprvé od roku 1993, navíc v roce stého založení Mezinárodní 
hokejové federace (IIHF) a ke všemu v kolébce hokeje Kanadě, kterou ve finále porazili 5:4 v prodloužení. 
 
100 DNÍ DO ZAHÁJENÏ OLYMPIÁDY 

     Celý svět sledoval situaci kolem přenosu olympijského ohně do místa konání nadcházejících OH, do Pekingu. 
Doufali jsme, že štafeta v pořádku dorazí na místo jejího konečného určení, a že hry proběhnou bez jakýchkoliv 
problémů. Vždyť dlouhodobá příprava sportovců celého světa si to určitě zaslouží. Situaci s bojkotem her 1972, 

1976, 1980 a 1984 si všichni jistě dobře pamatujeme a bylo by ohromným 
nonsensem, kdyby se mělo něco podobného opakovat. Jistě není nikoho, kdo 
by souhlasil s porušováním lidských práv v Číně, jenomže řešit tuto situaci na 
úkor sportovců, se zdá být při nejmenším zbabělé. Chybou jistě bylo, že hry 
byly vůbec Číně přiděleny. Před sedmi léty bylo na místě protestovat před 
zasedáním MOV, teď je již pozdě. Že do začátku her zbývá 100 dní, a že 
mezi těmi, kdo žijí olympiádou a pilně se na ni připravují, je i dvojnásobná 
olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová, to připomíná vložka do 
znehodnocovací Postalie Prahy 6. Používána byla 30.dubna 2008. 

 
PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON 2008 
     Letošní mezinárodní pražský maratón jako každoročně připomněla Česká pošta 
ručním příležitostným razítkem. Razítko bylo používáno ve dnech 8.-11. 5. 2008 poštou 
Praha 7 u příležitostné poštovní přepážky v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-
Holešovicích. Olympsport výjimečně k této akci nepřipravil příležitostnou dopisnici a ani 
toto příležitostné razítko nezajišťoval pro své členy. 
 
LET  PRAHA - INNSBRUCK  
     připomněl odlet našich fotbalistů na evropský fotbalový šampionát. 13. ME v kopané hostí Rakousko a 

Švýcarsko a Olympsport právě k odletu 
českého týmu připravil příležitostné dopisnice, 
které byly orazítkovány výplatním strojkem, 
který byl používán na poště Praha 6 dne 2. 
června. Poštovní zásilky byly přepraveny 
společně s fotbalisty do Innsbrucku. Na otisku 
výplatního stroje je bývalý vynikající brankář 
československé reprezentace, mistr Evropy a 
nejlepší hráč závěrečného turnaje ME 1976 
Ivo Viktor.    

 
120 LET  KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
připomněla Česká pošta ručním příležitostným razítkem, které bylo používáno ve dnech 
11.-15. 6. 2008 na hlavní poště v Jindřišské ulici.  
     Klub českých turistů (KČT) byl založen roku 1888 skupinou vlastenců okolo Vojty 
Náprstka. Dnes má zhruba 40 tis. členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže. Základní 
organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s 
hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují 
každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o 
všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, 
speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly 
mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.    
 
ŽIJEME OLYMPIÁDOU 
     Připojený výplatní otisk pochází z 
výplatního stroje ČOV. Štoček je v 
používání od 15.června 2008. 
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LETNÍ SPORTOVNÍ HRY ZAMĚSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY 
     se tradičně konaly v Nymburce a Česká pošta připravila ruční příležitostné 
razítko, na kterém je uvedena pošta Pardubice 2. Razítko však bylo používáno ve 
dnech 20. a 21. června 2008 na příležitostné poštovní přepážce Sportovního 
centra v Nymburce. 
 
ODLET REPREZENTACE DO PEKINGU 
     Po hokejistech a fotbalistech bude třetí v pořadí let z Prahy do Pekingu s našimi 
olympioniky, který letos přepraví zásilky, připravené Olympsportem. 6. srpna poletí zásilky s poslední částí naší 
reprezentace. Olympsport připraví dopisnici s přítiskem, která bude oražena OVS, na kterém bude připomenut 
Emanuel Löffler, druhý nejúspěšnější gymnasta po Ladislavu Váchovi na OH 1928 v Amsterodamu. Löffler získal 
stříbrnou medaili v soutěži družstev. Další stříbro vybojoval v přeskoku (tehdy se ještě soutěžilo v přeskoku přes 
koně nadél i našíř) a bronz v cvičení na kruzích. Příležitostný štoček ve výplatním strojku bude používat pošta 
Praha 6. 
 
ZAHÁJENÍ OLYMPIÁDY V PEKINGU 
     Stejná pošta, Praha 6, bude o tři dny později, 8.8.2008, používat k orážení 
poštovních zásilek výplatní strojek s příležitostným štočkem černé barvy, na 
kterém bude olympijský vítěz z OH 1988 v Seoulu, sportovní střelec z malorážky 
vleže Miroslav Varga. Na den zahájení Her XXIX. olympiády v Pekingu připraví 
Olympsport dopisnici s přítiskem. O Miroslavu Vargovi a jeho sportovním návratu 
více v následujícím článku Ladislava Janouška. 
       
Návrat po 20 letech !! 
     Miroslav Varga - nar.  21. 9. 1960 (člen Dukla Plzeň) se stal olympijským vítězem v disciplině libovolná 
malorážka 60 ran vleže na OH 1988 v Seoulu (Jižní Korea). Závod se konal 19. září a v základní části závodu 
dosáhl maximálního nástřelu 600 bodů (světový a olympijský rekord) a tuto formu potvrdil i v odpoledním finále.   
Po roce 1990 se pustil do podnikání a postupně vybudoval úspěšnou firmu, která dodává na náš trh zbraně a 
vybavení pro sportovní střelbu. Startoval ještě na OH 1992 v Barceloně (31. místo), ale závodnímu střílení se pak 
věnoval již jen pro potěšení. I přesto si udržoval velmi dobou výkonnost. V loňském a v letošním roce se znovu 
pustil do pravidelného tréninku a byl nominován na letošní OH v Pekingu. Ve stejné disciplině by měl nastoupit do 
olympijského závodu po 20 letech!                                                                                         Ladislav Janoušek 
  
STŘELCI DVAKRÁT O CENNÉ KOVY V PLZNI 

     Další dvě razítka, která připravil 
k velkých střeleckým akcím Český 
střelecký svaz, budou používána v Plzni. 
Zde se uskuteční od 7. do 12. 7. 2008 
Mistrovství Evropy juniorů ve sportovní 
střelbě. Na druhé razítko si musíme počkat 
až do podzimu (19.-25.10.2008), kdy se na 
plzeňské střelnici utkají o světový primát 
nejlepší střelci na běžící terč. Ale to jsme 
v novinkové tvorbě trochu předběhli dobu. 
  

Olympsport zajistil či zajišťuje ke všem letům přítisk na celině a příležitostné strojové, či 
výplatní razítko. Kromě toho dodá i ostatní sportovní razítka v podobné úpravě. 
Objednávky můžete zasílat Bedřichu Polákovi, mail bepomi@centrum.cz                                                  
                                                                                                                                     -jp-  
 
ON LINE ZPRAVODAJSTVÍ Olympsport zasíláme všem, o kterých víme, že mají nějakým 
způsobem přístup k internetu. Tady problémy s kapacitou paměti Vašich počítačů nejsou. 
Zpravodaje a knihovničky OS zasíláme jen těm, kteří si to vysloveně přejí. Děkujeme všem, 
kteří přijímají tyto tiskoviny elektronicky, protože šetří Olympsportu náklady, protihodnotou 
získávají tiskoviny v čitelnějším formátu A4 a barevně. Pokud elektronickou dodávku nechcete a 
dáváte přednost papírové formě, oznamte to Honzovi Petrásovi, který rozesílání zpravodaje 
zařizuje (mail petras.jan13@seznam.cz, poštovní adresa je na poslední straně Zpravodaje). 
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SPORTOVNÍ EMISE LETOŠNÍHO ROKU 

16.4.2008 17 Kč 100 let Českého ledního hokeje. 
18.6.2008 18 Kč Hry XXIX.olympiády Peking. 
18.6.2008 10 Kč Letní paralympiáda 2008 Peking. 

 
 
LITERATURA DO TVÉ KNIHOVNY ! 
    O tom, že literatura je pro filatelistu nezbytná, bylo již řečeno mnohé. Stejně tak jsme se již několikrát zmínili o 
tom, že řadu titulů filatelistické literatury připravuje italská společnost UIFOS. V posledních dnech jsme se 
dozvěděli o dalších dvou nových titulech a potěšující pro nás je i to, že jejich autoři mají vztah k našemu 
Olympsportu. 
    Piero Santangelo z Padovy je již řadu let naším členem a jeho i jeho paní Irenu, rodačku z Vinohrad, znají snad 
všichni naši členové. Jeho exponát Lives Atletika v úrovni vermeil až zlaté medaile byl již vystaven i na několika 
výstavách v Česku. Nyní mají italští členové možnost si tento exponát prohlížet v klidu domova v jeho plném 
rozsahu 8 rámů, tedy 128 listů. A věřte, že je na co se koukat. Chtěl bych zejména upozornit na to, že nikoliv 
nepodstatný základ kvality celého exponátu je postaven na materiálech české a československé provenience. Tím 
samozřejmě netvrdím, že materiály jiné nejsou tak kvalitní. Naopak výběr jednotlivých položek autor přísně podřídil 
osnově exponátu a každá položka na listě má své opodstatnění. Střídají se filatelistické materiály všech druhů, 
známky, razítka ruční, strojová i výplatní, k vidění je spousta zkusmých tisků, rozlišované jsou texty sledující 
námětovou linii exponátu a texty filatelistické, kterými autor exponátu prokazuje své filatelistické vědomosti. Řadu 
dokládaných skutečností lze považovat za výsledky autorova výzkumu. Prostě jedná se o ukázkový exponát, který 
může být vzorem všem vystavovatelům - námětářům zejména sportovního zaměření. Piero, GRATULUJI! 
    Autorem druhé publikace je můj dlouholetý přítel a několik let i člen Olympsportu, Luciano Calenda. Řekne-li se 
mezi filatelisty, sportovními námětáři, Luciano Calenda, okamžitě se ozve příslušná reakce - totiž basketbal. Káru 
basketbalové filatelie tlačí Luciano před sebou již asi dvacet let a rozhodně mají pravdu ti, kteří tvrdí, že z 
jednotlivých druhů sportu jsou právě sběratelé basketbalu organizovaní nejlépe. Katalogově zpracované všechny 
druhy basketbalových materiálů jsou dostatečně známé, stejně jako jejich pravidelné doplňování a vynikající na 
křídě barevně tištěný zpravodaj. Nyní Luciano využil skutečnosti, že Italie byla s podzimem minulého roku 
pořadatelem Mistrovství Evropy žen. Zpracoval publikaci s obdobným názvem Mistrovství Evropy v basketbalu žen 
a věnoval se tentokrát nejen materiálům filatelistickým, ale kromě nich přidal i pohledy, odznaky, fotografie a další. 
Vzorně přehledné uspořádání je výsledkem dlouhodobé spolupráce s řadou dalších sběratelů této tématiky a jsem 
rád, že i já jsem mohl přispět malou hřivnou ke společnému dílu. Nikoliv nezajímavé je, že první filatelistické 
doklady k této tématice jsou z roku 1947 a že se týkají mistrovství Evropy, které se konalo v Praze. Docela dobře 
bych si dokázal představit námětový exponát se stejným názvem. Zmíněná publikace by k němu byla vynikajícím 
vodítkem.                                                                                                                                             -jp- 
 
KONGRES IMOS 2008 
 

     Myslím, že německou společnost pro olympijskou a sportovní filatelii IMOS není třeba zvlášť představovat. Byla 
stejně jako Olympsport založena v roce 1966 a má dnes více než 470 členů v 36 zemích světa. Kromě regionál-
ních  setkání pořádá jedenkrát ročně svůj kongres – setkání všech členů. Jako již několikrát v minulosti jsem se 
osobně zúčastnil i letošního  kongresu, tentokrát ve dnech 15. – 18.5. 2008 nedaleko Berlína ve Werder/Postdam. 
Co mě na kongres lákalo, bylo nejen setkání s některými přáteli a možnost navštívit atraktivní okolí, ale jako vždy 
zejména možnost získání nějakého toho příspěvku do mé sbírky. 
     Součástí kongresu je kromě oficiální části také výměna (spíše však prodej) filatelistického materiálu. Získat je 
možno i některé aukční celistvosti, zejména k OH 1936, ale tomu odpovídají i ceny. Naopak běžnější materiály i ke 
starším OH je možno získat za docela příznivé ceny. 
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     Nedílnou součástí kongresu je i společenská stránka. Oficiální části se zúčastnil mimo jiné také starosta města, 
zástupce Německého olympijského výboru a Svazu německých filatelistů. Pro dámský doprovod byl pořádán celo-
denní výlet na parníku, večer pak posezení u dobrého jídla a pití, s hudbou a tancem. 

     Kongres bývá pravidelně 
dokumentován filatelistickým 
materiálem. Tentokrát jsou 
razítka věnována vodním 
sportům, charakteristickým 
pro tento region. Příleži-
tostné razítko je věnováno 
prvnímu postupimskému 
olympijskému vítězi Paulu 
Wiesnerovi, který získal zla-
tou medaili na OH 1900 
v Paříži v jachtingu. 

OVS je věnován Kathrin Boronové, 
čtyřnásobné olympijské vítězce v 
letech 1992 a 2000 ve dvojskifu a 1996 
a 2004 v párové čtyřce. Na 
autogramiádu se bohužel nedostavila, 
je v přípravě na Peking 2008. 

 
     Závěrem bych chtěl 
tlumočit pozdrav vedení 
IMOSu všem členům 
Olympsportu. IMOS také 
organizuje pro své členy 

v září letošního roku zájezd na světovou výstavu do Prahy a bude tak příležitost k vzájemnému setkání.                                     

Stojící muž na snímku je nový předseda IMOSu pan              Momentka z burzy 
Gerd Treschnak, zvolený do čela IMOSu  vloni. 
              Kongresu se zúčastnil a o dojmy se s námi podělil Josef Kočí          
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VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION 

 
EXHIBIT: OLYMPISCHE SPIELE 1896 – 1930 

EXHIBITOR:  ULRICH FELZMANN - BRIEFMARKENAUKTIONEN, GERMANY 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazval bych to    „ S E N Z A C E „ 
Asi většina z nás dostala zprávu Břetislava Janíka: 
 
     Velmi cenným exponátem je tentokráte los aukčního domu ULRICH FELZMANN ze 
Spolkové republiky Německo.  V jeho 121.  Aukci   https://www.felzmann.de/ se nachází  
ojedinělý exponát „Olympijské hry v poštovních dokumentech z let 1896 až 1930“ 
vystavovatele Edmunda Messmera.  Exponát byl naposledy vystaven majitelem v roce 2004 na 
olympiádě v Aténách. 
     Exponát se před prodejem dostal v celé své kráse (díky aukčnímu domu) na EXPONET, kde 
bude trvale k dispozici všem návštěvníkům. Zájemcům o koupi  je však k dispozici nejen na 
EXPONETu  k důkladné prohlídce, ale i ke koupi.  Je nabízen za vyvolávací cenu 80 000 EUR. 
Aukce bude probíhat od 12. do 16. června v Düsseldorfu. 
     

      Nedostupná senzace je nejen celý obsah exponátu, ale pro našince je to list 61, kde je „hranatý  
černý“ přítisk „CONGRES OLYMP. INTERNATIONAL PRAHA 1925“ na 200h TGM (kat. č. 182). Zřejmě 
tento zkusmý tisk vznikl jako možný návrh a liší se od originálu (autor J. Goldschmied) nejen ve tvaru, 
ale i barvou a obsahem. Oficiální přítisk je půlkruhový, v barvě červené a se zkratkou ve slově 
„INTERNAT.“. 
     Tento výskyt není zaznamenán ani v  naší knihovničce č. 26 „OLYMPIJSKÝ KONGRES 1925“ 
(Petrásek-Justýn 1995), ani ve specializovaném katalogu známek a celistvostí  „ČESKOSLOVENSKO 
1918 – 1939“ (Klim - Schodelbauer 2002) a nezmiňuje se o nich ani studie „VIII. Mezinárodní olympijský 
kongres  Praha 1925“ (Merkur-revue 2003  Petrásek – Schodelbauer). Zajímavý je také fakt, že dražený 
exponát byl vystaven např. na OLYPHILEXu v Aténách, přesto nezvyklý přítisk unikl naší pozornosti.   
                                                                                                                                         Václav Diviš  
 

PROPAGAČNÍ VÝSTAVKA V HRADCI KRÁLOVÉ 
     KF 05-01 z  Hradce Králové  uspořádal v době probíhající olympijské štafety  XXIX. olympijských her tématickou 
propagační výstavku. Člen našeho KF a člen Olympsportu pan Jiří Ulrich ji připravil ze své rozsáhlé sbírky 
filatelistických materiálů o novodobých olympijských hrách. Výstavka se konala  4.května 2008  v místnosti 
pravidelných schůzek královéhradeckých filatelistů a ve spolupráci s Krajským sdružením ČSTV se podařilo zajistit 
i osobní účast mnohonásobného olympionika a držitele stříbrné medaile z OH v Mnichově 1972 ve střelbě 
z rychlopalné pistole pana Ladislava Falty. Vydařená akce skončila srdečnou besedou a autogramiádou. 
         Zbyněk  Loučný, předseda KF 05-01 
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SLOVOLYMPFILA BRATISLAVA 2008 
 

     Oborová filatelistická výstava olympijské a sportovní filatelie s mezinárodní účastí se konala pod záštitou 
Františka Chmelára, předsedy Slovenského olympijského výboru a Libora Chrásta, generálního ředitele Slovenské 
pošty v době od 3.-8.6.2008 v prostorách výstaviště Incheba v Bratislavě. Pořadateli byli Slovenská společnost 
olympijské a sportovní filatelie, Slovenský olympijský výbor, Svaz slovenských filatelistů, Slovenská pošta a 
Incheba, a.s. Současně s výstavou se konaly v prostorách Incheby i Bratislavské sběratelské dny, takže filatelisté 
měli opravdu skutečné hody. 
     Vystavovatelé sportovní a olympijské filatelie se sešli v Bratislavě již po čtvrté a bylo se skutečně na co dívat. 
Měl jsem tu čest, být na všech těchto výstavách členem jury a současně i národním komisařem za Českou 
republiku a musím potvrdit, že úroveň výstavy stále stoupá. Organizační výbor pod vedením Ervína Smažáka 
opět připravil výstavu, která snese ta nejpřísnější pravidla hodnocení. Však také ty nejlepší exponáty potvrdily 
svoji kvalifikaci na světovou přehlídku olympijské a sportovní filatelie OLYMPEX 2008 při olympijských hrách 
v Pekingu v srpnu letošního roku. 
     Ve výstavním katalogu bylo zapsáno 130 výstavních exponátů v mnoha soutěžních třídách. Podívejme se 
alespoň na některé z nich. Začít je třeba nesoutěžní třídou exponátů členů jury. Abecedně zde vystavovali 
Roman Babut (POL), Vojtěch Jankovič (SVK), Peter Osuský (SVK), Jaroslav Petrásek (CZE) a Karl Ratjen 
(GER). Nevystavujícím členem jury byl tajemník Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii FIPO při 
Mezinárodním olympijském výboru Maurizio Tecardi (ITA) a expertem jury vynikající specialista pro olympijské 
hry Michalis Tsironis (GRE). 
     Velkou cenu výstavy a také velkou zlatou medaili za nejlepší exponát získal Fritz Karpinski (GER) za 
jeho známý exponát Německá pošta a XI. Olympijské hry v Berlíně 1936. 
     V hlavní soutěžní třídě olympijských exponátů zvítězil Valerij Žokov (RUS) s exponátem Olympijské tradice 
budou žít, za který obdržel pozlacenou medaili. Ve třídě exponátů se sportovní tematikou zvítězil Ryszard 
Prange (POL) s exponátem Zpráva o basketbalu – miluji tuto hru, za který obdržel zlatou medaili. 
     V jednorámových exponátech s olympijskou tematikou zvítězil Thomas Lippert (GER) a ve sportovních 
jednorámových Sándor Kurdics (UNG), oba s pozlacenou medailí. Mládežnické exponáty vyhrála Alicja 
Luscyna (POL) a získala velké stříbro. 
     Kategorii literatury vévodil jednoznačně Michalis Tsironis (GRE) a jeho vynikající kniha Olympijské vydání 
1906. Pochopitelně zlatá medaile. V kategorii časopisů náš Olympsport obdržel na druhém místě pozlacenou 
medaili za vítězným italským zpravodajem UICOS. A konečně pro nás to nejpříjemnější překvapení, zlatá medaile 
našeho Vlastimila Slonka za jeho exponát v otevřené třídě Historie lyžování v Novém Městě na Moravě. 
     Celková bilance našich exponátů je velice příznivá. V soutěžních třídách naše exponáty získaly celkově 1x 
zlatou, 4x pozlacenou, 3x velkou stříbrnou, 3x stříbrnou, 2x postříbřenou a 2x bronzovou. Z celkového počtu 15 
exponátů, vystavených v soutěžních třídách jich postup do Pekingu obhájilo třináct, které nás budou reprezentovat 
na výstavě OLYMPEX 2008. Věřme, že ta třináctka bude pro nás šťastná! 

     Pořadatelé výstavy připravili řadu 
filatelistických materiálů, zmíníme zde 
výstavní celinovou obálku, dvě 
dopisnice a čtyři ruční příležitostná 
razítka. Přílohou katalogu byl 
černotisk volejbalové známky ke 100. 
výročí světového volejbalu a 
v průběhu výstavy se uskutečnily křty 

dvou nových slovenských příležitostných 
známek, k olympijským hrám a k paralympiádě. 
Nejvíce žádaná byla celinová dopisnice 
s vyobrazením zlatých slovenských olympioniků 
Mečíře (tenis) a Pribilince (chůze), kteří 
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vybojovali zlato v Seoulu 1988 (viz obr.). Stejný 
námět mělo i ruční příležitostné razítko. 

      
     Zajímavostí jsou natištěné známky na dopisnicích. Nemají hodnotu ve slovenských korunách, ale 
označení T2 s údajem 50 g. To je příprava na zavedení eura na Slovensku od 1.1.2009, kdy známky a 
celinové dopisnice s hodnotami v slovenských korunách budou mít velice omezenou platnost používání. 
Všechna čtyři razítka k Slovolympfile 2008 měla modrou barvu. 
 
     Naše barvy budou v Pekingu hájit tyto exponáty: třída olympijská Václav Slavík (Poděbrady) – Panorama 
olympijské historie, Slováček (Pardubice) – Pod olympijskou vlajkou, třída sportovní Justýnová (Milevsko) – O 
hokejový primát, Petrásek (Český Brod) - Historie české tělesné výchovy a sportu do roku 1939, Wirkner (Klášterec 
n.Ohří) - Šachové olympiády, třída otevřená Slonek (Nové Město na Moravě) – Historie lyžování v Novém Městě 
na Moravě, Petrásek (Český Brod) – Ni zisk, ni slávu, Vaněček (Nejdek) – Zlaté stopy českých atletů 1896-2000, 
třída literatury Petrás (Brno) – Zpravodaj Olympsportu – Olympijské hry v Sydney 2000 ve filatelii, Janoušek 
(Praha) – Sportovní razítka Československa a České republiky – Biatlon ve filatelii – Střelecký sport. 
                                       -jp-  
 
EXPONÁTY OLYMPSPORTU V BRATISLAVĚ OČIMA JURYMANA 
 

     Podívejme se na exponáty členů Olympsport z hlediska jejich bodového i medailového ocenění. Shrňme si 
základní předpoklady. Jury hodnotí každý exponát bodově, většinou podle čtyř hledisek. Možné maximum 
udělených bodů každému exponátu je 100. Podle uděleného počtu bodů jury rozhoduje o udělené medaili. 
Závislost mezi body a medailemi je podmíněna druhem výstavy. Rozlišujeme výstavy premiéra, určené 
prvovystavovatelům, dále pak výstavy regionální (místní, okresní, krajské), výstavy národní a konečně výstavy 



 43 

mezinárodní, případně národní s mezinárodní účastí. Nejvyšším stupněm jsou výstavy světové, pořádané většinou 
pod patronací FIP, či alespoň FEPA. V zásadě platí, že čím je vyšší stupeň výstavy, tím větší počet bodů pro 
získání té které medaile musíte získat. Tedy výstavy nižších stupňů jsou v hodnocení benevolentnější. 
     Podotkněme ještě, že exponáty třídy open a jednorámové exponáty mají hodnocení poněkud jiné a uděluje se 
za ně pouze zlatá, pozlacená, stříbrná a bronzová medaile. 
 
Podívejme se na hodnocení exponátů našich členů : 
Slavík – Panoráma olympijské historie  75  LS (velké stříbro) tř.olympijská 
Slováček – Pod olympijskou vlajkou  68  SB (postříbro)            „  
Trančík – Zimní sporty a ZOH   80  V (pozlacená)                          „ 
Justýnová – O hokejový primát   82  V   tř.sportovní 
Šlechta – Fotbalové vzpomínání  73  S (stříbro)                                „ 
Trančík – Ženy ve sportu   72  S             „  
Wirkner – Šachové olympiády   69  SB                                           „ 
Janoušek – Biatlon ve filatelii   64  B   jednorámové 
Slonek – Historie lyžování v Novém Městě 90  G (zlato) + cena tř.open 
Vaněček – Zlaté stopy českých atletů  78  S                                             „ 
Janoušek – Sportovní razítka ČSR a ČR 81  V + cena  literatura 
Petrás – OH v Sydney ve filatelii  77  LS (velké stříbro)                    „ 
Petrás – Olympsport    81  V                                             „ 
 
 

Exponát zpracování znalosti stav a 
vzácnost 

prezentace celkem medaile body medaile 

Slavík 28 22 22 3 75 LS 95+ LG 
Slováček 26 20 19 3 68 SB 90-94 G 
Trančík – ZOH 29 25 23 3 80 V 85-89 LV 
Justýnová 30 

13+13+4 
24 
12+12 

24 
8+16 

4 82 V 80-84 V 

Šlechta  26 
12+11+3 

23 
11+12 

22 
8+14 

2 73 S 75-79 LS 

Trančík – ženy 26 
11+11+4 

20 
10+10 

23 
8+15 

3 72 S 70-74 S 

Wirkner 24 
11+10+3 

21 
10+11 

21 
8+13 

3 69 SB 60-64 B 

Janoušek 22 19 19 4 64 B → 59 D 
Slonek 31 28 29 2 90 G   
Vaněček 27 23 24 4 78 S   

 
První tři sloupce hodnocení lze dělit ještě podrobněji : 
Zpracování exponátu (maximum 35 bodů) členíme na  název a plán exponátu (maximum 15 bodů) 
       rozvinutí tematu (maximum 15 bodů) 
       inovace tematu (maximum 5 bodů) 
Znalosti (max.30 bodů) rozdělujeme   znalosti tematické (maximum 15 bodů) 
       znalosti filatelistické (maximum 15 bodů) 
Stav a vzácnost (maximum 30 bodů) rozdělujeme stav materiálu (maximum 10 bodů) 
       vzácnost materiálu (maximum 20 bodů) 
U několika exponátů jsem uvedl v prvních třech sloupcích podrobnější bodová rozdělení. 
     V další části se pokusím uvést nejčastější chyby, řadě z nich se dá snadno vyhnout. Začněme textovou částí 
exponátu. Pro popis exponátu volíme některý jednoduchý typ písma vhodných velikostí. Při počítačovém 
zpracování doporučuji písmo typu ARIEL velikosti 10 pro texty tematické a velikosti 8 v šikmém provedení pro texty 
filatelistické. Větší typy písma nepůsobí dobře. Pokud hodláme vystavovat v zahraničí, popisy na jednotlivých 
listech by měly být v některém světovém jazyku,. Obecně lze tvrdit, že popis exponátu v češtině na zahraniční 
výstavě se rovná jednomu stupni výstavní medaile dolů. Název a plán exponátu rovněž stojí za zamyšlení. Vždy 
jde o to, aby název exponátu byl ve shodě s jeho obsahem. Nelze nazvat exponát Olympijské hry, protože to, co 
vytvoříte zdaleka nemůže plně obsah názvu vyplnit. Zvláště markantní je tento požadavek patrný u jednorámových 
exponátů. 
     Plán exponátu musí být zpracován přehledně a obsahem jednotlivých listů musí být také naplněn. Desetinné 
dělení bývá u plánu exponátu používáno nejčastěji. Nepatří sem žádné povídání  typu „Jak jsem sbíral známky a 
proč jsem vytvořil tento exponát“ ani jiné beletristické výlevy, ke kterým mají někteří filatelisté sklon. 
     Náplň jednotlivých listů by měla být vyvážená, zastoupeny by měly být všechny druhy filatelistických materiálů. 
Rozhodně nepůsobí dobře tematický exponát, vytvořený pouze ze známek, nebo naopak pouze z celistvostí. 
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Obecně se doporučuje vhodné zastoupení ostatních filatelistických materiálů jako celiny, celistvosti, perfiny, 
výplatní otisky, známkové sešitky apod. Raději se vyhýbáme obálkám prvního dne, které nejsou dvakrát košer 
materiálem. Novější obálky nebo celiny se správným výplatným a vhodným druhem razítka by měly mít dopsanou 
adresu. Adresa by pochopitelně měla být reálná, odpovídat výši výplatného, samozřejmě je nesmyslem dopsat na 
obálku z roku 1945 adresu propiskou nebo dopsat adresu na obálku se sice zajímavým razítkem ale frankovanou 
známkou 10 haléřů.  
     Listy exponátu by neměly být ani poloprázdné, ani přeplácané. Na minimum omezíme používání výstřižků 
s razítky, stejná známka by se neměla vyskytovat na více listech exponátu a na jednom listě by neměly být 
pomíchané známky čisté a razítkované. Z průvodního tematického textu na listě musí být jasně patrné, proč jsou 
jednotlivé materiály na listě použity. 
     Nedobře působí nevyrovnanost rozsahu jednotlivých kapitol. Budu li vytvářet např.exponát „Vodní sporty na 
olympijských hrách“, nemohu 20 listů exponátu věnovat vodním sportům na OH v Moskvě jen proto, že z Moskvy 
toho mám fůru. Již zmiňovaná vyváženost má i zde své opodstatnění. 
     Filatelistické vědomosti prokazujeme výběrem různorodého filatelistického materiálu, ale také filatelistickými 
texty, které bývají provedeny odlišným druhem písma a pro které jednoznačně platí – má li známka různé druhy 
zoubkování, nebo průsvitek, je li na ní nějaká zvláštnost, chybotisk, jedná li se o návrh nebo tiskovou zkoušku, to 
vše patří do filatelistických textů.  
     Do exponátů, s výjimkou třídy open, nepatří fotografie, pohlednice ani jiné nefilatelistické materiály. 
Filatelistickým artefaktem není adresa, ať už příjemce nebo odesílatele zásilky. 
     Kdo do Bratislavy vážil cestu, určitě nelitoval. Výstava byla v nádherném prostředí s dostatkem volného místa a 
bylo se na co koukat. Doprovodnými akcemi bylo dvoudenní setkání Sběratel, křty olympijské a paralympijské 
známky Slovenské pošty, setkání s osobnostmi slovenského filatelistického života, autogramiády Jozefa Pribilince 
a Miloše Mečíře, prostě v Bratislavě bylo dobře. 
                                                -jp- 
 
SVÁTEK SPORTU MŮŽE ZAČÍT 
     Na titulní straně Zpravodaje je série celino-
vých dopisnic s natištěnou známkou, vydaná 
Čínskou poštou. Jsou na ní vyobrazena některá 
sportoviště:  
 
Horní řada zleva doprava (v závorce uveden 
anglický název sportoviště a dále soutěže, které 
se budou na uvedených sportovištích konat)    
Hala Pekingské technické univerzity (Beijing 
University of Technology Gymnasium) - bad-
minton, moderní gymnastika) 
Národní plavecké centrum (National Aquatics 
Center) - plavání, skoky do vody, synchronizo-
vané plavání)  
Hala Pekingské univerzity (Peking University 
Gymnasium) - stolní tenis 
 

Prostřední řada 
Národní krytý stadión (National Indoor Stadium) - házená, sportovní gymnastika 
Národní stadión (National stadión) - lehká atletika, kopaná 
Pekingská střelecká hala (Beijing Shooting Range Hall) - sportovní střelba 
 

Dolní řada  
Pekingský olympijský tenisový kurt (Beijing Olympic Green Tennis 
Court) - tenis 
Laoshan velodrom (Laoshan Velodrome) - dráhová cyklistika 
Pekingská olympijská basketbalová hala (Beijing Olympic Basketball 
Gymnasium) - basketbal 
 

Na titulní stranu se nevešla Hala Čínské zemědělské univerzity (China 
Agricultural University Gymnasium), kde se budou odehrávat souboje zá-
pasníků (obr. vpravo).  
 
Další  filatelistické materiály k OH 2008 viz strany 53-55  

Olympijští medailisté a filatelie (42) 
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XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (5. část) 
 
KOPANÁ 
 
LATO Grzegorz (Polsko) – zlato ( a také stříbro na OH 1976) 
 Z  POLSKO 1974 Yv. BF 66 Mi. BF 60  
    (spolu se jmény ostatních fotbalistů) 
 Z  St. VINCENT 1997 Yv.  Mi. 
 Z  GAMBIA 1997 Yv. Mi. 2948 (2942/9) 
 Z  LIBÉRIE 1998 Yv. 1547 (1545/52) Mi. 1965 (1955/70) 
 Z  SIERRA LEONE 1997 Yv. BF Mi. BF365 (2849) 
 Z  TOGO 1998 Yv. 1670 (1668/75) Mi. 2793 (2791/8) 
 Z  ZAMBIA 1998 Yv. 727 (721/8) Mi. 798 (793/800) 
 Z  UGANDA 1997 Yv. Mi. 
 (všechny emise vydané u příležitosti MS v kopané 1998 ve Francii) 
 
KURBUWEIT Lothar (NDR) – bronz 
FM Z  LIBERIA 1978 Yv. 767 Mi. 1062 (1061/6) 
 
STREICH Joachim (NDR) – bronz 
FM Z  HORNÍ VOLTA 1974 Yv. BF Mi. BF24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANOISTIKA 



 46 

 
BULHARSKO  – bronz v kategorii C2 na 1000 m (posádka ve složení Damianov Feďa a Burčin Ivan) 
FM Z  BULHARSKO 1972 Yv. 1955 (1955/9) Mi. 2185 (2185/9) 
 
EIBEN Reinhold (NDR)  – zlato v kategorii C1 slalom 
FM Z  SHARJAH 1972 Yv.  Mi. 1176 (1158/77) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. B65 + E65 
    (Mi.65 s přetiskem „Zlatá medaile / Kanada“) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NĚMECKÁ DEMOKRATISKÁ REPUBLIKA  – zlato v kategorii C2 
slalom (posádka ve složení Hofmann Walter a Amend Rolf-Dieter) 
FM  Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. B65 + E65 
    (Mi.65 
s přetiskem „Zlatá medaile / Kanada“) 
 
BAHMANN Angelika (NDR)  – zlato v kategorii C1 slalom v soutěži 
žen 
FM  Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. B65 + E65 
    (Mi.65 s přetiskem „Zlatá medaile / Kanada“) 
 
HORN Siegbert (NDR)  – zlato v kategorii K1 slalom 
FM  Z  FUJEIRA 1972 Yv.  Mi. 1411 (1407/31) 
     Mi. BF152 (148/72) 
      Mi. 1436 (1432/56) 
     Mi. BF188 (173/97) 
 Z  PARAGUAY 1975 Yv. 1431 (1430/4+A705/7) Mi. 2705 (2704/119) 
 Z  NEVIS 1996 Yv. 945 (943/6) Mi. 1017 (1015/27) 
 
KRATASYUK Viktor (SSSR)  – zlato v kategorii K2 na 1000 m (posádka ve složení Gorbačev Nikolaj a Kratasyuk 
Viktor) 
FM Z  GRUZIE 1996 Yv.  Mi. 
                     (spolu s Viktor Sanějev, dalším olympijským vítězem, původem z Gruzie) 
 
LEWE Detlef (NDR)  – bronz v kategorii C1 na 1000 m 
FM Z  AJMAN 1972 Yv. (dle fotografie) Mi. 2607 (2605/20) 
    ( v malém formátu) Mi. 2623 (2621/36) 
 
REIMAN a FRICKE (SRN)  – dodatečně sedmí v kategorii K2 slalom 
FM Z  AJMAN 1972 Yv. (dle fotografie) Mi. 2611 (2605/20) 
    ( v malém formátu) Mi. 2627 (2621/36) 
 
ŠAPARENKO Alexander (SSSR)  – zlato v kategorii K1 na 1000 m 
FM Z  AJMAN  1972 Yv. Mi. 1547 (1545/74) 
    bez označení hodnoty  
    (Mi.1547 s přetiskem jména) Mi. 1577 (1575/604) 
    ( v malém formátu) Mi. 1629 (1605/34) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972   (jako Ajman) Mi. 700 (697/726) 
 
WICHMANN  Tamás (Maďarsko)  – stříbro v kategorii C1 na 1000 m 
CSAPÓ Géza (Maďarsko)  – bronz v kategorii K1 na 1000 m  
FM Z  MAĎARSKO 1973 Yv. A355 (353/9) Mi. 2849 (2847/53) 
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MOROZOV Vladimír (SSSR-Ukrajina)  – zlato v kategorii K4 na 1000 m (posádka ve složení Filatov Jurij, 
Štetčenko Jurij, Morozov Vladimír a Didenko Valerij) 
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda – pozor, nesplést se sportovcem stejného jména, ale původem z Ruska, 
členem vítězné posádky z OH 1976 – prostě není Morozov jako Morozov) 
 
PATZAICHIN Ivan (Rumunsko)  – zlato v kategorii C1 na 1000 m a stříbro v kategorii C2 na 1000 m (posádka ve 
složení Patzaichin Ivan a Covaliov Serghei). Mimo to získal medaile na OH 1968 (zlato C2 1000m), 1980 (zlato C2 
1000m a stříbro C2 500m) a 1984 (zlato C2 1000m a stříbro C2 500m) 
FM Z  RUMUNSKO 1972 Yv. BF102 (101/2) Mi. BF101 (100/1) 

1972 korespondenční lístek vydaný u příležitosti vítězství 
rumunských kajaků 

1972 Yv. BF172 (171/2) Mi. 4085 (4083/88)  
  jako BF209 (209/10) 

RUMUNSKO – stříbro v kategorii K4 a bronz v kategorii K2 500m (posádka ve složení Nichiforov-Mihoreanu Maria 
a Dumitru Viorica) v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1972 korespondenční lístek vydaný u příležitosti  
    vítězství rumunských kajaků 
 
VESLOVÁNÍ 
 
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – zlato ve čtyřce bez kormidelníka (posádka ve složení Forberger 
Frank, Ruhle Frank, Grahn Dieter, Schubert Dieter) 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 784 (784/90) 
 Z  NDR 1976 Yv. 738 (735/8) Mi. 889 (886/9) 
 
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – bronz v závodě osmiveslic (posádka ve složení (Borzym Hans-
Joachim, landvoigt Jörg, Dimke Harold, Schneider Manfred, Schreiber Hartmut, Schmorde Manfred, Landvoigt 
Berndt, Mederow Heinrich, Schwarz Dietmar) 
FM Z  NĚMECKO 1994 korespondenční lístek č.4 na pomoc sportu 
    (reprodukce viz u XVII. Olympiády) 
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NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA  – zlato ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Brietzke 
Sigfried a Mager Wolfgang, oba také členové posádky zlaté čtyřky na OH 1976) 
FM Z  NICARAGUA 1976 Yv. 1052 (1051/6+A882/5)  Mi. 1949 (1948/57) 
 Z  ČAD 1972 Yv. 288 (286/8) Mi. 643 (641/5) 
 
NOVÝ ZÉLAND  – zlato v závodě osmiveslic (posádka ve složení Hurt Antony, Veldman Gerard Wybo, Joyce 
Richard John, Hunter John Andrew, Wilson Lindsay, earl Athol, Coker Trevor, Robertson Gary, Diskie Simon 
Charles) 
FM Z  NOVÝ ZÉLAND 1973 Yv. 584 (580/5) Mi. 601 (597/2) 
 Z  NICARAGUA 1976 Yv. A883(1051/6+A882/5)  Mi. 1955 (1948/57) 
 Z  TOGO 1984 Yv. BF223 (221/8) Mi. BF 247 (245/52) 
 
SOVĚTSKÝ SVAZ  – zlato v párové dvojce ( posádka ve složení Tymošinin Alekxander, Koršikov Genadij) 
FM Z  SHARJAH 1972 Yv.  Mi. 1177 (1158/77) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CYKLISTIKA 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO  – zlato ve stíhacím závodě družstev na 4000 m (družstvo ve složení 
Colombo Jürgen, Haritz Günter, Hempel Udo, Schuhmacher Günter) 
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda) 
 
KNUDSEN Knut (Norsko)  – zlato ve stíhacím závodě jednotlivců 
FM Z  UMM AL QIWAIN 1972   (jako Ajman) Mi. 697 (697/726) 
     Mi. 851 (847/58) 
MORELON Daniel (Francie)  – zlato ve sprintu 
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
(pokračování příště)                                                                                                     připravuje Laco Kajaba 
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OBÁLKY ORGANIZAČNÍCH VÝBORŮ OLYMPIJSKÝCH HER - III. ČÁST 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru XII. olympijských her v roce 1940 v Tokiu.  
 

Po přepadení Číny Japonskem v červenci 1937 se po protestech mezinárodní veřejnosti Japonsko vzdalo 
pořadatelství olympijských her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obálka organizačního výboru XII. olympijských her v roce 1940 v Helsinkách. 

 
Právo uspořádat XII. Olympijské hry bylo předáno Helsinkám, ale vypuknutí 2. světové války v roce 1939 

znemožnilo konání těchto her. 
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Obálka organizačního výboru VI. zimních olympijských her konaných v roce 1952 v Oslo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru XV. olympijských her konaných v roce 1952 v Helsinkách. 
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Obálka organizačního výboru VII. zimních olympijských her konaných v roce 1956 v Cortině. 
 

 
 

Obálka organizačního výboru jezdecké části XVI. olympijských her, které se z důvodu půlroční  
karantény koní dle australských předpisů konaly v roce 1956 ve Stockholmu. 
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Obálka organizačního výboru XVI. olympijských her konaných v roce 1956 Melbourne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obálka organizačního výboru VIII. zimních olympijských her konaných v roce 1960 v americkém Squaw Valley. 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto obálky a další filatelistický materiál (dopisnice, celinové obálky, FDC, tiskové listy, 
příležitostné obálky, známkové sešitky, karty maximum) všech zemí světa můžete najít na 
webových stránkách www.sportcc.eu. Je zde více než 11.500 obrázků s filatelistickým 
materiálem k olympijským hrám.  

 
Od počátku roku 2008 jsou na těchto stránkách průběžně uveřejňovány  nové materiály 

vydávané k OH 2008 v Pekingu. 
 

(pokračování příště)                                                                                                                 Připravuje Ivo Petr 
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XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA, KAŠETY A ZNÁMKY  V. 
 
     27.3.2007 - vydal Čínský národní filatelistický svaz (China National Philatelic Corporation) pamětní obálku, 
připomínající, že do zahájení olympiády v Pekingu zbývá 500 dnů (stejné téma je i na příležitostném razítku a 
kupónu známky). Obálky jsou číslované a náklad je 160000 ks. Uvedená obálka byla odeslána doporučeně do 
Mexika, vyplacena 120 j, přiložen je pro zajímavost i podací lístek Čínské pošty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     8.8.2007 - 1 rok do zahájení olympiády v Pekingu vydal Čínský národní 
filatelistický svaz pamětní obálku, na které je známka s logem pro olympijskou 
pochodeň hodnoty 120 j a kupónem s daty 8.8.2007 a 8.8.2008. Obálky jsou 
na rubu číslované. Náklad 560 tisíc obálek. 

 

     6.9.2007 - podobně jako 
v předchozím případě, vydal Čínský 
národní filatelistický svaz pamětní 
obálku - 1 rok do zahájení Paralym-
pijských her v Pekingu. Obálky jsou 
číslované, náklad 80000. 
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     20.12.2007 - vydala Čínská pošta sérii 6 známek s olympijskými sportovišti, k tomu 1 aršík s pětiúhelníkovou 
známkou  s  národním stadiónem,  tzv. „vlaštovčím hnízdem“.  Známky série byly tištěny  v  tiskových listech  o 3x3   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
známkách. Vydán byl i soutisk známek na samolepícím tiskovém listu. Na každém tiskovém listu je 2x6 známek. 
Dále byly vydány dvě sady obálek prvního dne vydání. První distribuoval Čínský národní filatelistický svaz, druhou 
pak Pekingská známková společnost (Beijing Stamp Company).  
     Ve stejný den vydala Čínská pošta 5 tiskových listů. Na každém tiskovém listu je 8 známek s logem olympiády o 
hodnotě 80 j a pod každou známkou je kupón, na kterém je jedno z olympijských sportovišť. Celkem tedy 40 
stejných známek s 37 různými kupóny s námětem sportovišť a s 3 kupóny, na kterých je 5 maskotů olympiády.   
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     21.1.2008 - Prvním filatelistickým počinem v tomto roce v Číně bylo vydání 9 pamětních obálek v den, kdy 
zbývalo do zahájení Her XXIX. olympiády 200 dnů. Distribuci prováděl Čínský národní filatelistický svaz a obálky 
mapují cestu Číny k OH 2008: 

1. 13.7.2001 - Bývalý předseda MOV Juan Antonio 
Samaranch oznámil: „Hostitelským městem XXIX. 
olympiády bude Peking“ 
2. 3.8.2003 - V modlitebním sále Dobré úrody 

Nebeského chrámu byl 
představen emblém OH 
2008 „Čínská pečeť, tančící 

Peking“ („Chinese 
Seal, Dancing Beijing“) 
3. 26.6.2005 - 
V pekingské Dělnické 
tělocvičně bylo představeno olympijské heslo „Jeden 
svět, jeden sen“, anglicky „One World One Dream“ 

 
 
4. 11.11.2005  - 1000 dnů do zahájení pekingských 

olympijských her byly 
v pekingské Dělnické 
tělocvičně představeni 
maskoti OH 2008 - Bei, 
Jing, Huan, Ying a Ni  

5. 27.3.2007 - 500 dnů 
do zahájení olympiády 
byly v Museu hlavního 
města (Capital Museum) 
představeny světu 
olympijské medaile 
6. 26.4.2007 -  byla u Čínského oltáře milénia 
představena olympijská pochodeň 

 
7. 2008 - Lucerna je pravidelně pořádaný čínský 
festival a lucerna se stala symbolem olympijského 
kulturního festivalu Peking 2008   

8. 2008 - Zelená olympiáda 
se stala jednou z důležitých 
myšlenek pro pekingskou 
olympiádu. Na kupónu 

známky je symbol 
zelené olympiády. 
9. 2008 - Symbolem 
dobrovolníků olympiády 
2008 se stala propletená srdce    
                                                                        -jpb- 
 
(pokračování příště) 
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (5) 
 
     Po letecké tragedii AC Turín, o které jsme psali minule, zůstala Itálie prakticky bez národního mužstva. O rok 
později, v roce 1950, odjeli Italové na MS do Brazílie obhajovat titul mistrů světa po dvanáctileté přestávce 

zaviněné válkou. V prvním zápase na šampionátu podlehli 
Švédsku 2:3 a vítězství 2:0 nad Paraguay už nestačilo na více, 
než aby si dvojnásobní mistři světa balili kufry na cestu domů. 
Pro italský fotbal nastával nevyhnutelný a dlouhodobý ústup ze 
slávy. Od konce války se v Itálii hrají dvě profesionální fotbalové 
soutěže - Serie A a Serie B. Koncem 40. let vzniklo dodnes 
populární sázení na fotbalové výsledky - Totocalcio. V roce 1953 
byl dobudován nový, impozantní olympijský stadión v Římě. 
K zahajovacímu zápasu si squadra azurra pozvala Maďarsko, 
olympijské vítěze z Helsinek.  

     Na MS 1954 ve Švýcarsku Itálie sice 
nechyběla, ale byla vyřazena už ve 
skupině. Slabší časy italského fotbalu 
pokračovaly nadále a zklamáním byla 
absence reprezentace na MS 1958 ve 
Švédsku.  

     Velkým uznáním pro celý italský sport 
bylo pořadatelství XV. olympijských her, 
které se konaly v roce 1960 v Římě. 
Domácí fotbalisté byli mírnými favority 
olympijského fotbalového turnaje, ale jejich 
naděje ztroskotaly na Jugoslávii, poz-
dějšího vítěze, se kterou remizovali 1:1 a 
byli vyřazeni v semifinále losem. V zápase 
o třetí místo pak podlehli Maďarsku 1:2. Na 
dalším MS v Chile 1962, v pořadí třetím za 
sebou, se Itálii moc nedařilo. Po remíze se 
SRN 0:0, prohrou s Chile 0:2 a vítězstvím 
3:0 nad Švýcarskem, skončila italská účast 
ve skupině na třetím, nepostupovém místě.  

     Jako zajímavá kuriozita působí, že 
v brance stál Lorenzo Buffon, strýc 
dnešního brankáře Juventusu Turín a 
reprezentace a jednoho z nejlepších 
gólmanů světa Gianluigiho Buffona a na 

místě libera hrál Cesare Maldini, otec jednoho z nejlepších světových 
obránců, Paola Maldiniho z AC Milán. Největší blamáž v historii 
italského calcia utrpěla Itálie na MS 1966 v Anglii od KLDR, když 
prohrála 0:1. Jedenáctka menších, ale perfektně fyzicky připravených 
korejských fotbalistů doslova uběhala opěvované italské hvězdy v čele 
s Facchetim, Riverou, Mazzolou aj. (Korejci byli nakonec vyřazeni ve 
čtvrtfinále Portugalskem 3:5 v jednom z nejzajímavějších zápasů 
historie MS). 
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     V roce 1968 byla Itálie pořa-
datelem druhé nejvýznamnější 
světové fotbalové soutěže - 
Mistrovství Evropy. A vedla si 
velice zdatně. Stala se poprvé 
mistrem Evropy. O titulu však 
rozhodlo až opakované finále, 
ve kterém Itálie porazila Jugo-
slávii 2:0. První zápas skončil 
nerozhodně 1:1. K úspěchům 
italského fotbalu v 60. letech lze 
přiřadit čtyři vítězství italských 
klubů v Poháru mistrů evrop-
ských zemí (PMEZ). V roce 
1963 a 1969 slavili vítězství 
fotbalisté AC Milán. V roce 1964 
pak fotbalisté Interu Milán, kte-
rým se podařilo vítězství obhájit 
i v následujícím ročníku PMEZ. 

Stanislav Kamenický 
Z FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ       
 
     Rakouský fotbalový svaz používal již před 
zahájením EURO 2008 k orážení zásilek 
otisk výplatního strojku, připomínající blížící 
se šampionát. 
 

    Švýcarská pošta byla na rozdíl od Rakouské pošty daleko 
umírněnější v propagaci EURO 2008 na poli filatelie. Vydala 
2 známky, První známka byla vydána 4.3. 2008 a byla již 
prezentována na stránkách Zpravodaje. Známka byla 
vydána i sešitkové úpravě, v sešitku je 10 známek. Druhá 
známka „Hopp Schwiiz“ byla vydána 8.5.2008. Speciální 
sešitek obsahuje 10 těchto známek. 

 
     Vlevo je otisk fotbalového razítka San Marina z 26.2.2008, věno- 
vané století existence italského klubu Inter Miláno. Vpravo pak otisk  
francouzského razítka, věnovaný 90. finále Francouzského fotbalo- 
vého poháru, které se uskutečnilo 24.5.2008 na stadiónu Saint Denis  
v Paříži. 
 

OLYMPIJSKÁ ŠTAFETA A KVALIFIKACE V USA  
     24.3.2008 byl v starověké Olympii zapálen olympijský oheň. 31.3. 2008 byl přivítán v Pekingu, aby se odtud 
vydal na cestu, která trvala 130 dnů a olympijská štafeta s ohněm urazila 137 tisíc kilometrů. Při své cestě navštívil 
olympijský oheň 19 měst 5 kontinentů a v Číně 31 provincií, autonomních regionů a speciálních administrativních 
regionů Hong Kong a Macao. Zleva doprava jsou dvě razítka Číny k zapálení olympijského ohně, britské razítko 

z 6.4.2008 a francouzské ze 
7.4.2008, kdy olympijský 
oheň navštívil hlavní města 
těchto zemí.  
     Přítel Joseph Lacko nám 
z USA poslal ukázky razítek 
z americké olympijské 
kvalifikace.   
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SUHL – MĚSTO ZBRANÍ A STŘELCŮ 
 
     Německé město Suhl patří 
mezi místa s dlouholetou 
střeleckou tradicí. Město bylo 
založeno v roce 1318, měst-
ská práva získalo v roce 
1527.   
     Výroba zbraní zde byla 
zahájena v roce 1565, v době 
třicetileté války zde pracovalo 36 mistrů puškařů a přes 100 dalších pomocníků, 
jakož i 33 výrobců pažeb. V počátcích převažovala výroba vojenských zbraní, 
v 19. století se vyráběly také lovecké a terčové zbraně. V polovině 20. století 
nastal rozvoj výroby sportovních brokovnic (od r. 1954) a později i vzduchovek a 
malorážek (i pro biatlon a běžící terč). Ve městě se nachází také muzeum 
(Waffenmuseum) zbraní vyrobených v Suhlu. 
     V Suhlu se v dobách Německé demokratické republiky vedle zbraní vyráběly 
také malé motocykly zn. Simson. 
 

                        
     
 
 
 
 
 

     V roce 1978 byla vydána 
emise šesti známek „zbraně 
ze Suhlu“. 
 
5 – puška z roku 1630 
s kolečkovým zámkem 
20 – puška z roku 1780 
35 – perkusní puška z roku 
1850 
10 – lovecká brokovnice 
„dvojka“ Model 147 S 
25 – broková kozlice Model 
303 E  
70 – lovecký „troják“ – dvě 
bokové hlavně a jedna kulov-
nice 
 
 

 
      V Německu se pravidelně konají střelecké 
festivaly navazující na dlouholetou tradici 
německých střeleckých spolků a sdružení. 
Město Suhl také spolupracuje s jinými městy 
s tradicí výroby zbraní a střeliva nebo prodejci 
(u nás jsou to České Budějovice – firma CB 
Servis Centrum). 

  
     V roce 1970 zde byla otevřena moderní sportovní střelnice GST (Gesellschaft 
für Sport und Technik). Areál se rozprostírá na pahorku Friedberg na ploše 25 ha. 
Broková část má 3 kombinovaná střeliště (pro trap a skeet), střelnice na 50 m má 
100 stanovišť, na 25 m 40 míst, další střelnice je pro discipliny na 300 m a na 
běžící terč. Je zde i hala pro střelbu ze vzduchovek a další budovy potřebné 
k provozu. 
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     V roce 1972 byla dále v Suhlu 
otevřena víceúčelová sportovní 
hala. Obě sportovní zařízení se 
dostala na známky NDR, 
věnované Hrám XXI. OH 1976 
v Montrealu.  
     Suhl hostil 44. mistrovství 
světa ve sportovní střelbě. 
Mistrovství světa se uskutečnilo  

 
ve dnech 2. -15. 9.1986. Pošta NDR vydala 3 známky (skeet,                          Ruční příležitostná razítka k 44 MS  
sportovní pistole ženy a střelba z malorážky v poloze vkleče).                          ve sportovní střelbě – Suhl a Berlín. 

    
     Polská pošta vydala k MS 1986 – známku zobrazující disciplinu rychlopalba, kde 
zlato a stříbro získali Poláci 1. Kaczmarek a 2. Macur. 
     Československo získalo na MS v Suhlu  11 medailí (7 – 3 – 1), v jednotlivcích 
světový titul vybojovali: Petr Kůrka (malorážka 3x40 – vleže, vstoje, vkleče), Pavel 
Soukeník (malorážka 40 ran vkleče – naposled se na MS udělovaly medaile za 
jednotlivé polohy), Luboš Račanský (běžící terč vzduchovkou) a Miloslav Bednařík 
(trap). Tři zlaté medaile získala družstva. 
     Při MS 1986 (6. – 14. 9.) se konala 

filatelistická výstava se sportovní a olympijskou tématikou - Sport 86. 
Vystaveno bylo 71 exponátů z NDR a 9 zahraničních hostů, z toho 3 
z Československa Ladislav Kysela (exponát Raketsport), Fr. Sopko 
(od Athén k Moskvě), Jan Calta (MS v kopané). 
     Pravidelně se na střelnici v Suhlu konají soutěže mistrovství Ev-
ropy. Poprvé v roce 1971 – olympijské discipliny a v roce 1978 bro-
kové discipliny a běžící kanec (50 m). V roce 1971 se mistrem Evropy 
stal Ladislav Falta 
v rychlopalbě. Mezi juniory ve 
sportovní pistoli zvítězil Fran-
tišek Bárta, druhý byl jeho 
bratr Jan Bárta. V roce 1978 
v disciplině skeet bylo druž-
stvo našich mužů na 3. místě, 
junioři získali stříbro 
v družstvech a bronz L. Sokol 
mezi jednotlivci. 
     Soutěže Světového po-
háru (SP) jsou organizovány 
od roku 1986. Na těchto zá-
vodech je možné splnit účast-
nická místa (QP = quota pla-
ces) pro střelecké soutěže na 
olympijských hrách. Tato kva-
lifikační místa byla poprvé uplatněna pro účast na OH 
1988 v Soulu (J. Korea). 
     V Suhlu se konaly závody SP každoročně v letech 
1986 až 1993. Dále v letech 1996, 2002, 2003 závod SP 
na běžící terč a v letech 2006 a 2008 SP v brokových 
disciplínách.  
                                                         Ladislav Janoušek 
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Stručně na závěr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itálie 31.3.2008  120 let Italské federace veslování                Itálie 31.5.2008  Motocykl Ducati 

Kanada 4.3.2008 MS v ledním                                                
hokeji                                            Portugalsko 9.5.2008 ME v triatlonu 

     Portugalsko 7.6.2008 ME v džudu  
     2 známky a aršík se 2 známkami   
 
                                                                             
 
 
 
 

Francie, Dijon 
21.6.2008 
Turnaj v házené 
                                     Lucembursko 20.5.2008           100 let Lucemburské 
                                     fotbalové federace, 75 let Lucemburské basketbalové        Špěnělsko, Linares - únor 2008  
                                     federace                                                                                25. mezinárodní šachový turnaj 
 

 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Václav Diviš, Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, Stanislav 
Kamenický, Josef Kočí, Joseph Lacko, Zbyněk Loučný, Ivo Petr a Jaroslav Petrásek. 

 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
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