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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
NOVÝ ČLEN
V minulém čísle si v této rubrice zařádil šotek a jméno našeho nového člena poněkud pozměnil. Zde je oprava a
omluva od redaktora patří vám všem a zejména panu ing. Radku Štefanovi.
Naše řady rozšířil Ing. Radek Štefan, Voskovcova 6/30, 779 00 Olomouc. Přejeme mu bohaté přírůstky do jeho
sbírky a příjemné pocity z členství v OS.

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
se letos na podzim uskuteční 8.11. v Praze, v zasedací místnost Českého střeleckého svazu
ve III. patře budovy U Pergamenky 3 v Holešovicích. Od osmi hodin proběhne výměnná
schůzka a vlastní jednání začne v 10 hodin. Na místo setkání se dostanete ze stanice metra
Holešovice jednu zastávku tramvají a vystoupíte na Ortenově náměstí (viz mapka).

NOVINKY V RAZÍTKOVÉ TVORBĚ
ODLET ČESKÝCH REPREZENTANTŮ A ZAHÁJENÍ OH
S novinkami Olympsportu a České pošty k odletu českých reprezentantů do Pekingu a zahájení olympijských
her se můžete seznámit v závěru článku Jaroslava Petráska „LOH 2008 V PEKINGU (II.část)“ na straně 83
Zpravodaje.
ZLATÍ MEDAILISTÉ
Úspěchy našich olympijských vítězů z Pekingu byly připomenuty příležitostnými razítky. Zlatým medailistům
patři příležitostná ruční razítka, která byla používána Českou poštou dne 1.10.2008 na poštách Praha 1 (Barbora
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Špotáková), Plzeň 1 (Kateřina Emmons) a Hradec Králové 1 (David Kostelecký), Návrhy razítek (s chybným
datem) jsou na titulní straně tohoto čísla Zpravodaje.
STŘÍBRNÍ MEDAILISTÉ
Otisk výplatního strojku Postalia bude používán v den Setkání Olympsportu, 8.11.2008, na poště Praha 6 a
bude věnován stříbrným deblkanoistům Ondřeji Štěpánkovi s Jaroslavem Volfem. Portrét skifaře Ondřeje Synka
bude pak na vložce znehodnocovacího strojku Postalia, který bude používán také 8.11.2008 na poště Praha 6.
Návrhy obou razítek (s chybným datem) jsou na titulní straně tohoto čísla Zpravodaje.

Upozorňujeme účastníky novinkové služby, že všech pět razítek s portréty našich
olympijských medailistů bude tentokrát dodáno pouze na obálkách s přítiskem. CDV
nebudou připravovány.
MS VE STŘELBĚ NA BĚŽÍCÍ TERČ
Připravované razítko k MS ve střelbě na běžící terč bude nakonec realizováno.
Mistrovství světa ve střelbě na běžící terč, o jehož zrušení se uvažovalo, se
uskuteční od 19. do 25. listopadu 2008 v Plzni a příležitostná propagační vložka ve
znehodnocovacím strojku Postalia bude používána s textem "ISSF – WORLD
CHAMPIONSHIPS – RUNNING TARGET / PLZEŇ / BĚŽÍCÍ TERČ / 19.25.10.2008" v úterý 21.10.2008 na poště Plzeň 1.

PERSONAL STAMPS SE ZLATÝMI STŘELCI Z PEKINGU
Na naší ukázce vidíte dva
tiskové listy personal stamps s
našimi úspěšnými střelci, Kateřinou
Emmons a Davidem Kosteleckým.
Vyrobit je u České pošty nechal
Český střelecký svaz, který je
použije jako dárky pro sponzory a
VIP osobnosti.

NOVÁ MAILOVÁ ADRESA
OLYMPSPORTU:
olympsport@gmail.com
(bude uvedena v tiráži každého
dalšího čísla Zpravodaje)

FILATELISTICKÉ MOTIVY 2007
Před nedávnem vyšel nový svazek neocenitelné příručky, nezbytné pro všechny námětové sběratele. Popisy
všech filatelistickch materiálů z minulého roku, včetně vyobrazení jsou naprosto dokonalé a příručka by neměla
chybět v žádné knihovně námětového filatelisty. Autoři Walter Müller, předseda jurymanské komise, Míla Rotport,
člen Olympsportu a Slávek Strnad jsou zárukou dokonalého přehledu s popisy a vyobrazením všech sportovních
položek minulého roku. Objednávejte na adrese Míly Rotporta (viz adresář Olympsportu).
-jp-
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MISTROVSTVÍ EVROPY V KOPANÉ EURO 2008 - RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO

Ve Zpravodaji č. 1/2008 byly publikovány známky, které
k Mistrovství Evropy v kopané do té doby vydala Rakouská pošta.
Zkompletujme značnou rakouskou produkci věnovanou šampionátu:
5.5. příležitostná známka (5,45 €) Andi Herzog
10.5. příležitostná známka (75 c) Dětská kresba - trávník
16.5. příležitostná známka (55 c) Dětská kresba - židle
16.5. 2 tiskové listy o 8 známkách Vlajky účastníků
5.6. příležitostný aršík s 1 známkou (3,75 €) Pohár pro
fotbalové mistry Evropy
27.9. příležitostná známka (65 c) Španělsko mistrem Evropy

-jpb-
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Ve Filatelii byl v čísle 8/2008 publikován článek našeho předsedy Jaroslava Petráska. Protože ne
všichni máme možnost si Filatelii přečíst, otiskujeme tento článek i na stránkách Zpravodaje.
Svým obsahem určitě zaujme i když už olympiádu máme za sebou.

MLÁDEŽ CELÉHO SVĚTA SE SEJDE V SRPNU V ČÍNSKÉM PEKINGU
Jak slibují pořadatelé, Hry 29. letní olympiády, které v Pekingu propuknou 8. srpna 2008, se ponesou v duchu
velkoleposti a překvapení. Největší, nejlepší, nejvíce sportovců, nejvíce návštěvníků... prostě všechna „nej", která
si jen dovedeme představit, chtějí čínští pořadatelé převést v realitu.
Hry začnou přesně 8. 8. 2008 v 8 hodin a 8 minut večer v hlavním městě Číny Pekingu. Osmička je totiž v Číně
šťastným číslem. V Pekingu žije 17 milionů lidí, kteří jezdí na osmi milionech kol, ve třech milionech aut a v 700
tisících taxi. Zahájení Her uvidí olympijský stadion zvaný Ptačí hnízdo, Hry potrvají přesně 17 dnů. Jejich rozpočet
je 41 miliard dolarů. Na veškeré projekty v zemi spojené s olympiádou odsouhlasila čínská vláda téměř 180 miliard
dolarů, přibližně čtyři biliony korun. Díky Hrám přibude jen v samotném Pekingu 430 tisíc pracovních míst. Zároveň
vzroste význam čínské ekonomiky.
Ale pořádání olympijských her v komunistické Číně má i své stinné stránky - přes milion obyvatel se muselo
vystěhovat, hrozí zatýkání čínských bojovníků za lidská práva, zneužívání čínských dětí a mládeže ve státních
tréninkových táborech pro účely politické propagandy.
Čína se svými „nej" chlubí již dnes. Hlavní zájem sportovců a veřejnosti o tuto zemi však nastane až to všechno
začne, kdy se k ní bude upínat zrak snad každého sportovního fanouška. Na Číně je, aby náročné požadavky
sportovců i fanoušků plně uspokojila. A chci pevně věřit, že se tak nakonec, i ke spokojenosti české výpravy a českých fanoušků, stane.
Tento článek si neklade za cíl seznamovat čtenáře s historickými památkami staré ani novodobé Číny. Přesto
mi to nedá, abych nezmínil alespoň ty nejznámější. Zakázané město, Náměstí nebeského klidu a Velká čínská zeď
podle turistických průvodců a alespoň veršík, tuším, že z písničky pánů Šimka a Grossmanna, „rýže roste v jamce,
poblíž řeky Jang Tse“, který připomíná tento východoasijský veletok a skutečnost, že rýže je čínskou základní potravinou.
„Olympismus je životní filozofie, spojující tělo, vůli a ducha. Od prvních olympijských her uplynulo téměř tři tisíce
let a ještě delší historií se může pochlubit i Čína. Organizátoři dali Hrám heslo „One World – One Dream“, tedy
„Jeden svět, jeden sen“. Chtějí, aby pekingské hry spojili lidi bez ohledu na politickou příslušnost, vyznání, či barvu
pleti. Sport je jako náš život. Přináší radost i uspokojení, ale také smutek a zklamáni, nabízí volnost a přátelství,
odříkání nebo nevraživost.“ Chtěl bych se připojit k předchozím větám předsedy Českého olympijského výboru
MUDr.Milana Jiráska, které zakončil slovy… „hovoříme-li o snech, říká se, že nejopojnější jsou sny sněné
s otevřenýma očima. Pevně věřím, že nadcházející olympijské hry budou pro nás pro všechny nejen velkým zážitkem, ale také uskutečněním našich sportovních snů, aniž bychom při tom museli zavírat oči.“
Podívejme se však na to, co je zajímavé pro nás filatelisty. Tedy alespoň pro ty, kteří se zabývají poštovními
artefakty s olympijskou a sportovní tematikou. Začneme čínskou měnou. Základní jednotkou je 1 juan (mezinárodní
zkratka CNY), který se skládá z 10
jiao nebo také 100 fen. V současné
době 1 juan má hodnotu asi 2,70
Kč. Chcete-li jinak, tedy 10
juan(CNY) = 1,35 USD nebo 1 USD
= 7,40 juan(CNY).
Každé olympijské hry mají své
vlastní logo, které vytváří spojitost
s hostitelským městem, jeho historií
nebo vypovídá určitý příběh. Logo
pekingských
olympijských
her
představuje roztančenou siluetu
běžce na červeném pozadí. Jeho
postava
představuje
upravený
čínský znak pro město Peking.
Pořadatelé
ji
také
nazývají
„tančícím Pekingem“. Obrázek je
doplněn textem Beijing 2008 a
olympijskými kruhy (obr.1).
Maskoty olympijských her tvoří
pět postaviček hrajících si dětí,
ztělesněných čtyřmi nejoblíbenějšími čínskými zvířaty a olympijským
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ohněm, které tvoří dohromady symbol přátelství. Počet pěti postaviček koresponduje s počtem olympijských kruhů
a s nimi se shodují i barevně. Modrou barvu má ryba Pej-Pej, která je patronem všech vodních sportů. V černé
barvě oděná panda Ting-Ting vnáší
radost a štěstí všude kamkoliv vkročí,
symbolizuje harmonický vztah mezi
člověkem a přírodou. Má chránit národní
poklady a zachovávat národní poklady
pro všechny budoucí generace. Žlutá
antilopa Jing-Jing je mrštná, hbitá a
vyniká ve sportech u kterých se běhá,
skáče, vrhá a hází. Ni-Ni reprezentuje
zelený kruh a vyniká v gymnastice a
konečně Chuan-Chuan je dítětem ohně,
reprezentuje olympijský plamen a vášeň
pro sport. Vyniká ve všech míčových
hrách a zastupuje červený kruh. Maskoti
a logo jsou i náplní společného tiskového
listu (obr. 2 a obr. 2 a). Názvy všech
maskotů jsou uvedeny foneticky, tedy
tak, jak se vyslovují.
Olympijská pochodeň je jedním ze
symbolů olympijských her. Od roku 1936,
kdy tradice přenosu olympijského ohně
z řecké Olympie do místa konání her
začala, představuje historii a kulturu
pořádající země a města. Každý pořadatel se snaží
vymyslet zcela zvláštní design, zpracování, tvar a barvu,
aby upoutala pozornost diváků všech zemí, kterými trasa
přenosu olympijského ohně prochází. Pochodeň pro

obr. 5

pekingskou olympiádu navrhla společnost Lenovo,
která ji nazvala „Oblak příslibu“ (obr. 3). Oficielní
zapálení v Héřině chrámu řecké Olympie se uskutečnilo 25. března
2008 (obr.4). Pochodeň procestuje 20 zemí všech světadílů, zavítá do
113 čínských měst a vystoupí na nejvyšší vrchol zeměkoule, na Mt.
Everest (obr. 5). 8.srpna 2008 dorazí do Pekingu a zapálí olympijský
oheň při zahájení Her XXIX.olympiády (obr. 6).
Číňané přistoupili k pořádání Her velkoryse. Okamžitě poté, co
obr. 4
Mezinárodní olympijský výbor 13.7.2001 přidělil Pekingu pořadatelství,
začali budovat nová sportoviště a modernizovat sportoviště starší. Pouze jachtařské soutěže
(Quing-Dao), soutěže v jezdeckém sportu (Hong Kong) a některá utkání v kopané se uskuteční
mimo Peking. Nejvíce sportovišť ve městě je situováno do oblasti nově vybudovaného parku
Olympic Green v severní části města. V této oblasti je i olympijská vesnice a tiskové centrum.
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Sportovištím je věnována další emise s osmi
známkami (obr. 7). Nachází se zde i zcela nově
vybudovaný Národní olympijský stadion, známý
jako “Ptačí hnízdo”. Stavba v hodnotě 8 miliard
korun bude hlavním místem Her XXIX. letní
olympiády. Národní stadion je vysoký 68 metrů,
pokrývá plochu 258 000 metrů čtverečných a pojme 91 000 diváků. Odehrají se zde zahajovací a závěrečný
ceremoniál, soutěže v atletice a olympijský fotbalový turnaj. Samostatný aršík nám jej představuje v nadhledu se
známkou s vysokým nominále (obr. 8).
Podobně jako přistoupili Číňané poněkud velikášsky k budování olympijských sportovišť, věnovala se čínská
pošta emisní činnosti. Pomineme-li známky, vydané pro propagaci volby Pekingu olympijským městem, potom
první známka ke skutečnému pořádání her vyšla
již 14.7.2001, tedy den poté, co zasedání MOV
rozhodlo o přidělení her čínské metropoli. Zřejmě
aby bylo vidět, co nás čeká, vyšla tato známka
v tiskovém listu o dvanácti známkách s kupony a

svislým
meziarším
(obr.
9).
Ostatně
úprava
ve
víceznámkových tiskových listech nebo tiskových arších je
praktikována téměř u všech doposud vydaných olympijských
emisi. Navíc jsou některé série vydávané s normálním
zoubkováním, ale také s průseky v samolepícím provedení.
Tedy přesně podle hesla : “Miluj svého bližního a kde můžeš,
řízni ho“.
8.8.06 byla vydaná první série věnovaná jednotlivým
druhům sportu. Jejich provozovateli jsou naši již známí maskoti
her. Zobrazen je basket, šerm, jachting, gymnastika (obr. 10).
Druhá série se sporty již má šest známek, věnovaných
postupně skokům do vody, střelbě z pistole, skoku o tyči,
volejbalu, cyklistice a vzpírání (obr. 11). Zcela jistě budou
připomenuty další sporty. U nás jsme si již zvykli na tzv.
„personal stamps“. Číňané dovedli podobnou činnost
k dokonalosti tím, že známku s emblémem OH hodnoty 80 či
120 j využívají k vydávání tzv. speciálních známek. Ke
standardním vydání jsou připojovány různé kupony, potištěné
různými náměty. V příloze je jeden z pěti TL, na kterých jsou
na kuponech pod známkou zobrazeny olympijská sportoviště.
Takových speciálních tiskových listů v různých úpravách
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existuje již nyní více než sto (obr. 12). Součástí kulturní
části Her jsou i různé výstavy a jednou z nich je i
filatelistická soutěžní výstava olympijských exponátů
vybraných nejlepších vystavovatelů z celého světa. Tuto
tradici založil v roce 1985 Juan Antonio Samaranche, který
dal popud k založení komise pro olympijskou a sportovní
filatelii s názvem FIPO při MOV v Lausanne. Světové
výstavy sportovních a olympijských exponátů se tak staly
pod názvem OLYMPHILEX trvalou součástí letních
olympijských her. Počínaje letošním rokem se tento název
změnil na OLYMPEX. Všech ročníků se zúčastnili i
členové naší národní asociace pro olympijskou a sportovní
filatelii OLYMPSPORT. Nejinak tomu bude i v letošním
roce. Kvalifikaci pro účast na této výstavě získalo celkem
dvanáct
českých
exponátů.
Výstavu
OLYMPEX
připomenou dvě známky s vyobrazením loga výstavy (obr.
13) a výstavního paláce Olympic Expo Beijing 2008 (obr.
14). K této emisi byla použita i dvě razítka 1.dne vydání
(obr. 15).

Souhrnně lze konstatovat, že jestli k některým
z předchozích olympijských her vydala pořadatelská
země velké množství známek pořadatelé pekingských
her ji zcela jistě
předstihnou. A to jsme se nezmínili o
vydaných celinách a už vůbec ne o příležitostných
razítkách. Sběratelé, kteří budou chtít získat vše, co bylo
vydáno, budou muset sáhnout hodně hluboko do kapsy.
Je také bohužel pravdou, že grafická úroveň vydaných
cenin není valná a v mnohém připomínají viněty nebo
dokonce nálepky od zápalek. Příležitostná razítka se
rovněž od této představy neliší, navíc kvalita orážení je
ještě mnohem horší než u nás. Texty na známkách i
razítkách jsou prakticky výhradně v čínštině, takže si
člověk nejen nepočte, ale mnohdy, zejména u razítek, ani nepochopí, čemu
je razítko věnované. Myslím, že emisní činnost čínské pošty pomůže mnoha
filatelistům-olympionikům pochopit, že
není nezbytně nutné vlastnit úplně vše,
co k danému tématu existuje a že si
sběratel musí umět vybírat jen to
nejlepší a nezbytně nutné.
Nechme se tedy překvapit tím, co
nám čínská pošta připraví v průběhu
obr.13
obr.14
obr.15
vlastních her. Troufám si tvrdit, že to nebude
nic moc příjemného.
Jaroslav Petrásek, Český komisař pro OLYMPEX 2008
(Pro text byly použity některé ukázky z I.dílu publikace ČOV, určené členům české olympijské výpravy do Pekingu)
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OBÁLKY ORGANIZAČNÍCH VÝBORŮ OLYMPIJSKÝCH HER - IV. část

Obálky organizačního výboru XVII. olympijských her v roce 1960 v Římě.

Obálky organizačního výboru IX. Zimních olympijských her v roce 1964 v Innsbrucku.
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.

Obálka a lístek organizačního výboru XVIII. olympijských her v roce 1964 v Tokiu.

Obálka a lístek organizačního výboru X. zimních olympijských her konaných v roce 1968 v Grenoble.
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.

Obálky organizačního výboru XIX. olympijských her konaných v roce 1968 v Mexico City.

Obálka organizačního výboru X. zimních olympijských her konaných v roce 1972 v Sapporu.
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Obálka organizačního výboru XX. olympijských her konaných v roce 1972 v Mnichově.

Obálka s razítkem organizačního výboru XX. olympijských her konaných v roce 1972 v Mnichově.

Tyto obálky a další filatelistický materiál (dopisnice, celinové obálky, FDC, tiskové listy,
příležitostná razítka, známkové sešitky, karty maximum) všech zemí světa můžete najít na
webových stránkách www.sportcc.eu. Je zde více než 13.300 obrázků s filatelistickým
materiálem k olympijským hrám.
(pokračování příště)

Připravuje Ivo Petr
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Olympijští medailisté a filatelie (43)
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (6. část)
JEZDECTVÍ
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, družstvo ve složení
Winkler Hans Günter (viz 1956) na koni Torphy, Ligges Fritz (viz) na koni Robin, Wiltfang Gerhard (viz) na koni
Askan a Steenken Hartwig na koni Simona
FM
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. ve zlatě
Mi. 172 (171/2)+A172
Z
RAS AL KHAIMA
1972
Yv.
Mi. 810/1 (8067/11)
Yv.
Mi. 837 (831/7)
Z
JEMENSKÁ A.R.
1972
Yv. ve zlatě
Mi. 1389
( s přetiskem /v překladu/ “ Zlatá medaile,Cena národů,skoky, Spolková republika Německo“)
LIGGES Fritz (SRN) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva
FM
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. ve zlatě

Mi. 172 (171/2)+A172

LINSENHOFF Liselotte (Spolková republika Německo) – stříbro v drezúře /smíšených/ družstev, a zlato
v soutěži jednotlivců
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
WINKLER Hans Günter (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva
FM
Z
JEMENSKÁ A.R.
1972
Yv. BF
Mi. BF 150
(s medailemi vítězného družstva v letech 1956 a 1968 a se jmény členů na kraji kupónu, viz reprodukce u XVIII.
Olympiády, spolu s Neckermannem, viz také starší poznámky u XVI. Olympiády)
Z
NĚMECKO
1998
korespondenční lístek č.13a na pomoc sportu

MEADE Richard John Harray (Velká Británie) – zlato v military v soutěži jednotlivců a družstev
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.
Mi. 1566 (1545/74)
bez označení hodnoty
(Mi.1566 s přetiskem jména) Mi. 1596 (1575/604)
( v malém formátu)
Mi. 1617 (1605/34)
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1414 (1407/31)
Mi. BF180 (173/97)
Z
KAMERUN
1972
Yv. A207 (A205/7)
Mi. 714 (712/4)
Z
HORNÍ VOLTA
1972
Yv. A121 (A120/4)
Mi. 389 (387/401)
Z
LIBÉRIE
1972
Yv. 564 (562/7)
Mi. 828 (826/31)
1973
Yv. 592 (587/92)
Mi. 860 (855/60)
Z
SHARJAH
1972
Yv.
Mi. 1162 (1158/77)
Z
ČAD
1972
Yv. 287 (286/8+A143/4) Mi. 642 (641/5)
Z
UMM AL QIWAIN
1972 (jako Ajman)
Mi. 699 (697/726)
Mi. 847 (847/58)
Z
GRENADA GRENADINES 1996
Yv. 2001 (1993/2001) Mi.
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Mi. BF155 (148/72)
Mi. 1439 (1432/56)

NECKERMANN Josef (Spolková republika Německo) – stříbro v drezúře /smíšených/ družstev, a bronz
v soutěži jednotlivců
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda)
PETUSHKOVÁ Jelena (SSSR) – zlato v drezúře /smíšených/ družstev a stříbro v soutěži jednotlivců
FM
Z
AJMAN
1972
Yv. (dle fotografie)
Mi. 2608 (2605/20)
( v malém formátu)
Mi. 2624 (2621/36)
Z
PARAGUAY
1972
Yv. BF
Mi. BF255 (254/5)
Z
GRENADA GRENADINES 1996
Yv. 1995 (1993/2001 Mi.
Z
JEMENSKÁ A.R.
1972
Yv. BF
Mi. BF 150
(s medailemi vítězného družstva v letech 1956 a 1968 a se jmény členů na kraji kupónu, viz reprodukce u XVIII.
Olympiády, spolu s Neckermann Josef)
PHILLIPS Mark Anthony Peter (Velká Británie) – zlato v military v soutěži družstev
(poznámka – existuje mnoho filatelistického materiálu, především v zemích Commonwealthu, vydaného u
příležitosti jeho sňatku s princeznou Annou)
FM
Z
VELKÁ BRITÁNIE
1973
Yv. 700/1
Mi.
MANCINELLI Graziano (Itálie) – zlato v Ceně národů v soutěži jednotlivců a bronz v soutěži družstev, člen
družstva (člen bronzového družstva také v roce 1964)
FM
Z
AJMAN
1972
Yv.
Mi. 1558 (1545/74)
bez označení hodnoty
(Mi.1558 s přetiskem jména) Mi. 1588 (1575/604)
( v malém formátu)
Mi. 1610 (1605/34)
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. ND
Mi. BF41 (A170)
Z
HAITI
1972
Yv. A497 (713/7+A496/500) Mi. 1211 (1205/14)
Z
ČAD
1972
Yv. A143 (286/8+A143/4) Mi. 644 (641/5)
Z
UMM AL QIWAIN
1972 (jako Ajman)
Mi. 705 (697/726)
Z
PARAGUAY
1988
Yv. 2347a
Mi. KB 4200
(na pravém kuponu u aršíku)
Z
JEMENSKÁ A.R.
1969
jména medailistů v přetisku Mi. 1248 ve zlatě
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STEINKRAUS William Clark
(USA) – stříbro v Ceně národů
v soutěži družstev, člen
družstva
(filatelistický materiál viz XIX.
Olympiáda)
STEENKEN Hartwig (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva
FM
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. ve zlatě
Mi. 172 (171/2)+A172
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1997 Yv.
Mi.
SSSR – zlato v drezúře /smíšených/ družstev, družstvo ve složení Petushková Jelena (viz) na koni Pepel, Kizimov
Ivan (viz 1968) na koni Ikhor, Kalita Ivan na koni Tarif
FM
Z
PARAGUAY
1975
Yv.
Mi. BF255 (254/5)
(spolu s družstvem z r.1968 – na okraji BF, viz reprodukce u XIX: Olympiády)
WITFANG Gerhard (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva
FM
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. ve zlatě
Mi. 172 (171/2)+A172
Z
AJMAN
1972
Yv. (dle fotografie)
Mi. 2612 (2605/20)
( v malém formátu)
Mi. 2628 (2621/36)

GYMNASTIKA
ANDRIANOV Nikolaj (SSSR) – zlato v prostných a stříbro v celkovém hodnocení v soutěži družstev (také v 1976
a 1980)
FM
Z
MONGOLSKO
1976
Yv. 870 (864/70)
Mi. 1029 (1023/9)
Z
MADAGASCAR
1976
Yv. A175 (607/8+A174/6) Mi. 825 (822/6)
( spolu s Nadiou Comaneciu)
Z
GUYANA
1991
Yv. 2558 (2555/63)
Mi. 3525 (3522/30)
Z
GRENADA GRENADINES 1996
Yv. 2004 (1993/2001) Mi.
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JAPONSKO – zlato v celkovém hodnocení v soutěži družstev (družstvo ve složení Kato Sawao, Kenmotsu Eizo,
Kasamatsu Shigero, Nakayama Akimori, Tsukahara Mitsuo, Okamura Teruichi)
FM
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1419 (1407/31)
Mi. BF160 (148/72)
Z
KEŇA
1996
Yv. 645 (637/45)
Mi.
Z
SAINT VINCENT
1996
Yv. 2855 (2854/62)
Mi.
(viz reprodukce z XVII. Olympiády)

KORBUTOVÁ Olga (SSSR) – zlato v celkovém hodnocení v soutěži ženských družstev, zlato v prostných, ve
cvičení na kladině a stříbro ve cvičení na bradlech
FM
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1424 (1407/31)
Mi. BF165 (148/72)
Yv.
Mi. 1449 (1432/56)
Mi. BF190 (173/97)
Z
ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972
Yv. (28+A13)
Mi. 169 (163/9)
Z
GUYANA
1991
Yv. 2548 (2546/54)
Mi. 3513 (3513/21)
1996
Yv. 4170 (4166/74)
Mi.
Z
PALAU
1992
Yv. BF14 (13/8)
Mi. BF 19 (15/20)
Z
DOMINICA
1996
Yv. 1969 (1967/75)
Mi.
Z
AZERBAJDŽÁN
1996
Yv. 271 (267/77)
Mi.

(pokračování příště)

připravuje Laco Kajaba
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LOH 2008 V PEKINGU

(II.část)

Hry XXIX. Olympiády máme za sebou a každý má možnost porovnat předolympijské informace (na str.
65-68) se skutečností a zjistit, zda a jak dalece se jeho představy naplnily, či ne. Za svoji osobu musím
přiznat, že moje někdy trochu černé představy nedošly naplnění tam, kde jsem je očekával a naopak se
projevily v místech neočekávaných. Celkový dojem z mého téměř třítýdenního pobytu v čínské metropoli je
však veskrze kladný.
Neuvěřitelná ochota, slušnost a stálé úsměvy nejen všech dobrovolníků a pořadatelů, ale prakticky všech lidí,
se kterými jsem se za svého pobytu potkal. Žádné výstřelky, politické, či jiné provokace, mírnější kontroly při vstupech na sportoviště, či do metra než v Sydney, Salt Lake City a Athénách. Na druhé straně větší počet policistů a
vojáků v ulicích, problémy s jazykovou bariérou a naprosto nezvládnutá informovanost ve veřejné dopravě. Právě
tu dopravu zachraňoval neuvěřitelný počet taxíků, které se v ulicích pohybovaly a účtovaly ceny pro našince nepochopitelně nízké. A že se mi nepodařilo za ty tři týdny pobytu uplatnit u kohokoliv sebemenší tuzér, to už je pro
našince zázrak. Ale nechme vzpomínání na hry jako takové, toho jste si užili v uplynulých dnech jistě dost a dost a
věnujme se tomu, co je pro nás nejvlastnější, tedy filatelii.
Výstava se konala pod novým názvem OLYMPEX, který nahradil název původní, OLYMPHILEX. Ke změně
došlo poté, co se při posledním Olymphilexu v Athénách dostaly do sporu o název výstavy dvě střešní organizace
filatelistického dění, totiž FIP a FIPO. Došlo dokonce i na soud s kladným výsledkem pro FIP a to je tedy důvod
změny názvu.
Výstavní palác Expo Beijing, ve kterém se výstava konala, je něčím mezi hotelem Internacional v Praze a Lomonosovovou universitou v Moskvě. Samotná výstava Olympex 2008 soustředila kromě naší soutěžní filatelistické
výstavy velkou expozici všech možných reálií Olympijského muzea v Lausanne, filatelistickou sbírku Juana Antonia
Samaranche, řady exponátů ze sbírek nejlepších sběratelů odznaků, mincí a dalších memorabilií s olympijskou
tématikou. Určitě se bylo na co dívat a každý si přišel na své. Filatelistickou výstavu hodnotila mezinárodní jury s
předsedou Švýcarem Manfredem Bergmanem, místopředsedou Italem Mauriziem Tecardim, sekretářem byl polský
Roman Babut. Dalšími členy poroty byl Argentinec A.Otero, Rus Vsevolod Pritula a několik jurymanů čínské národnosti. Pro výstavu byly vytvořeny speciální propozice, podle kterých se soutěžilo v těchto třídách:
- zimní a letní olympijské hry
- sporty
- sportovní soutěže, ME, MS, regionální soutěže
- historie olympijského hnutí
- třída mládeže
- do 18 let
- 19 – 21 let
- literatura
- knihy a studie
- časopisy a periodika
- katalogy
Exponáty třídy "open class" byly zařazeny do uvedených soutěžních tříd a hodnoceny s nimi společně, což
zřejmě působilo jisté problémy s hodnocením použitého nefilatelistického materiálu. Jednorámové exponáty nebyly
do soutěže připuštěny. Udělované medaile byly oproti běžným zvyklostem pouze zlatá, pozlacená, stříbrná, bronzová a diplom. Jury rozhodla o udělení titulů champion výstavy pro tři vůbec nejúspěšnější exponáty, kterými se
staly :
zlatý šampión výstavy
Li Jingbo
CHI
Cyklistický sport
stříbrný šampión výstavy
Vic Manikian USA
Olympijské hnutí a hry 1894-1948
bronzový šampión výstavy
Halvor Kleppen NOR Svět lyžování
Dvanáct českých exponátů vybojovalo tři pozlacené, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí. Pozlacenou medaili a
85 bodů získal Jaroslav Petrásek za Historii české a československé tělovýchovy a sportu do roku 1939,
stejnou medaili s 82 body obdržel Václav Slavík za Panorama olympijské historie a Marie Justýnová za exponát
O hokejový primát (81bodů). 78 bodů a stříbrnou medaili ve třídě literatury obdržel Ladislav Janoušek za Katalog
sportovních razítek ČSR a ČR, stříbro a 77 bodů si zapsal Jaroslav Petrásek za sokolský exponát třídy open Ni
zisk, ni slávu a dvě stříbrné medaile za literaturu se shodným počtem 73 bodů patří Janu Petrásovi z Brna za
Zpravodaj společnosti Olympsport a katalog Olympijské hry 2000 v Sydney a filatelie. Konečně bronz pro
Vlastimila Slonka za 69 bodu a exponát Historie lyžování v Novém Městě na Moravě, za 68 bodů pro Jiřího Vaněčka za Zlaté kroky českých atletů na OH 1896 – 1980, za 63 bodů pro Františka Wirknera za Šachové olympiády a konečně za 60 bodů pro Zdeňka Slováčka a exponát Pod olympijskou vlajkou a pro Ladislava Janouška
ve třídě literatury za Biathlon ve filatelii.
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O emisní činnosti čínské pošty jsem se nepříliš pochvalně vyjádřil již v první části mého povídání. Skutečnost
však předčila silně moje očekávání. K zahájení výstavy Olympex 2008 byly vydané dvě známky v hodnotě 1,20
juanu s tematikou "známka na známce" (obr.1) a dva aršíky, lišící se pouze tím, že u jednoho z nich byl tisk proveden na zvláštním papíře, potaženém hedvábím (obr.2). Obrázek je stejný. Dalo by se tedy očekávat, že si

obr .1 ↑

obr. 2 →

obr. 3

Media Day - Den médií

obr. 3

Juvenile Day - Den mládeže

obr. 3

Philately Day - Den filatelie

obr. 3

Culture Day - Den kultury

budete moci zakoupit pro běžné frankování jednu, či dvě série, ten, či onen aršík, tak jak bývá v den vydání slušnost.
Nikoliv! Známky byly tištěny v tiskových
listech po šestnácti známkách, takže jste
si mohli zakoupit albíčko nebo vlastně
leporelo (skládanku) z tuhého kartonu, ve
kterém byla jedna dvojice známek, dva
tiskové listy s oběma známkami, oba
aršíky, FDC s dvojicí známek a FDC
s levnějším aršíkem. Albíčko bylo vloženo
obr. 3 Volunteer Day - Den dobrovolníků
do desek, desky do futrálu, jaký
známe pro filatelistická alba, vše
obr. 4
bylo zataveno do folie a celek byl přepáskován kartónovou páskou. Váha nebo vlastně hmotnost bezmála půl kila.
Cena? Sečtěte nominále, přidejte po třech juanech za každou FDC a vynásobte to dvěma padesáti. Jestliže vám
vyšlo 168 juanů, počítali jste dobře, teď už jen krát dvě padesát za juan a máte cenu v korunách.
Protože kšeft je kšeft, tak k jednotlivým dnům výstavy byly vydané podobné aršíky, tentokrát každý již jenom v
jedné alternativě, zato v celkovém počtu pěti kusů. Pět bylo přece maskotů olympiády a snad proto bylo také pět
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výstavních dnů. Den médií s modrým maskotem Pej Pej a čínskou vignětou k OH 1912, den mládeže s černým
maskotem Ting Ting a dětskou kresbou olympijských kruhů, den filatelie s červeným maskotem Chuan Chuan ↑a
reprodukcí tří hodnot první řecké série 1896, den kultury se žlutooranžovým maskotem Jing Jing a vyobrazeným
Mironovým Discobolem a konečně den dobrovolníků se zeleným maskotem Ni Ni a zlatou medailí pro dobrovolné
pořadatele her (obr.3). A opět ke každému aršíku desky s jedním čistým a jednou FDC a prve vyjmenovaná kolekce obalů. Počítat už umíte, takže vám určitě vyšlo 37,50 juanů. Chyba, tentokrát se násobí nominále třemi,
takže správná cena je 45 juanů. Asi byly obaly a přebaly z kvalitnějšího materiálu. Než se z toho vzpamatujete,
stihnu ještě dodat, že ke dni zahájení byla dvě PR1 (příležitostná razítka 1.dne vydání) a ke každému z dalších pěti
aršíků po jednom PR1 (obr.4). No a
samozřejmě sem tam vyšel nějaký nový
aršíček s personal kupony s exponáty z
výstavy (obr.5).
V době před zahájením her a v jejich
průběhu byla vydána řada dalších emisí,
povšimněme si alespoň některých. Jeden rok
před začátkem her, tedy 8.8.2007 vyšel aršík
se čtveřicí známek k tomuto výročí (obr.6). V
záplavě kuponových personal stamps mě
zaujaly aršíky s piktogramy jednotlivých sportů
(obr.7) a se sportujícími maskoty (obr.8) ve
vztahu ke sportovištím. V obou případech
vždy šest aršíků. Vydán byl i jeden známkový
sešitek, opět, jak jinak, s maskoty. Na dalších
personal stamps byly vyobrazeny olympijské
medaile v soutisku (obr.9), série s propagačními plakáty vše předchozích olympijských her
a já nevím, co všechno ještě. Většinou byl
postup čínské pošty následující. Jeden nebo
dva aršíky s novinkou, k tomu přidat něco z
těch dříve vydaných a oblíbené, již dříve popsané balení. K tomu jako zvláště rafinovaný fígl to,
že něco se dá k té poště, něco k jiné, ať sběratelé
mají po čem pátrat. Protože jsem nehodlal platit
nadváhu v letadle, stejně jako většina ostatních jsem
sice krásně provedené obaly, ale zoufale těžké, bez
milosti vyhazoval. Odhaduji to tak na 15 kg, které
jsem vždy večer odkládal do koše a okolo něj v
hotelovém pokoji. Co si o tom myslela pokojská
nevím, ale hádám, že si mohla hlavu ukroutit.
Číňané pokračovali v tradici, kterou v roce 2000
založili Australané. a ve které pokračovali i Řekové o
čtyři roky později. Každého zlatého medailistu
většinou druhý nebo třetí den po soutěži vydali na
personal stamp v aršíku většinou s osmi známkami,

obr. 5

obr. 7
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obr. 6 ↓

obr. 8 ↑

obr. 9 ↓

obr. 10 →
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doplněnými ještě devátou s aversem i
reversem
olympijské
medaile
(obr.10). K tomu pochopitelně i
samostatná FDC s PR1 s příslušným
sportovištěm (obr.11). U soutěží
družstev byla úprava poněkud jiná
(obr.12). Čínských zlatých medailistů
bylo celkově tuším 51, takže to je i
počet vydaných aršíků a samozřejmě
také FDC.
Na samotné výstavě pracovaly tři
poštovní úřady, ve městě se mi
podařilo navštívit asi pět dalších a
poštu jsme měli i v hotelu, kde jsem
bydlel (China Peoples´ Palace Hotel –
900 pokojů). Na všech těchto poštách
byli
vybaveni
až
9
kašety,
otiskovanými v červené barvě s
významnými stavbami Pekingu. Dva z
nich byly olympijského zaměření.
Zobrazovaly Národní stadion – Ptačí
hnízdo (obr.13) a Water Cube –
Vodní kostku (obr.14), stadión plaveckých sportů. Měly pevně nastave-

obr. 11 ↑

obr. 12 ↓

obr. 13 - 17
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obr. 18 ↑
né datum 8.8. resp. 9.8. Ruční příležitostná razítka s olympijskou tématikou (PR) na těchto poštách nebyla. Čínská
pošta oznámila, že bude používáno 31 PR. Zvláštností je, že námětem těchto razítek jsou pouze stavby jednotlivých sportovišť. Vydaný přehled je výhradně v čínštině a tak určit, ke které disciplině to které razítko patří, bylo
někdy nad síly jednoho komisaře. Podařilo se nám to jen spojeným úsilím. V den otevření výstavy byla tato razítka
k dispozici na výstavě Olympex. V dalších dnech však byla již k dispozici výhradně na sportovištích. Tam se ovšem
dostal jenom ten, kdo měl vstupenku. I tak to však bylo spojeno s obtížemi. Měl jsem vstupenku na vodní slalom a
poslat si odtud doporučený dopis bylo velmi, velmi složité. Poštovní sazby v Číně v době her byly následující :
- pohled a dopis v tuzemsku
0,80 juanu
- pohled do Evropy
4,50 juanu
- dopis do Evropy
6 juanů
- doporučený dopis do Evropy 14 juanů
Dopis se čtrnáctijuanovou frankaturou mi orazítkovali, ale nalepit R nálepku a vystavit podací lístek nešlo. Když konečně pochopili, oč mi jde, dozvěděl jsem se, že dopis musím donést na běžnou poštu kdekoliv v Pekingu a podat
zásilku jako doporučenou. To všechno u venkovního plátěného stánku v lijáku, kvůli kterému byla soutěž zrušena a
odložena na druhý den. Ačkoliv jsem zásilku chránil vlastním tělem, stopy lijáku jsou jako u zásilky katastrofální
pošty (obr.18). Razítka, znehodnocující známky a červené PR se stadiónem vodních sportů byla otištěna na sportovišti, razítko přes otisk "PAR AVION" přibylo až na podací poště ve městě.
Těch zmiňovaných 31 PR bylo většinou otiskováno v černé barvě (obr.15). Jsou však doložené případy, kdy
tato razítka existovala i v barvě červené. Navíc však existují PR v červené barvě, která nejsou uvedená v oficiálním
přehledu čínské pošty. Na těchto razítkách jsou vyobrazeni sportovci v akci, např. střelectví (obr.16) nebo basket
(obr.17). Otázkou samou pro sebe byla problematika celin. Těmi se mezi olympijskými filatelisty specializovaně
zabývá Bob Farley z Anglie. Když jsem se s ním v Pekingu poprvé sešel, ukázal mi dvoudílný katalog čínských
celin k olympiádě, který zpracoval z toho, co bylo vydáno do dubna 2008. Když jsme se setkali o něco později, v
době, kdy jsme již měli přehled o tom, co vyšlo od dubna, jeho nadšení pro věc poněkud povadlo. Třetí díl jeho
katalogu právě připravuje .... Já si zatím netroufám o olympijských celinách 2008 hovořit. Jejich počet jde zřejmě
do stovek.
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obr. 19 ↑

obr. 20 - 21 ↓
Personal stamps na objednávku
širší veřejnosti pochopitelně čínská
pošta ve své činnosti také
nepominula. Jako základní známka
byl opět použit "Tančící Peking",
uprostřed
tiskového
archu
nesmrtelní maskoti a jako personal
kupon
tentokrát
naše
reprezentantka ve skifu Miroslava
Knapková (obr.19).
K našemu přehledu nemohu
nedodat i to, že k propagaci her

přispěla i Česká pošta s.p. K
odletu české reprezentace do
Pekingu byl na poště Praha 6
používán 5.8.2008 výplatní otisk
s připomenutím 80.výročí konání olympijských her 1928 v
Amsterodamu, kde tři medaile v
gymnastice získal náš Emanuel
Löffler. Zásilky, přepravené do
Pekingu byly opatřeny letovým
kašetem "Odlet české reprezentace na OH 2008 v Pekingu
5.8.2008" (obr.20). V den zahájení her, tedy 8.8.2008, používala pošta Praha 6 propagační vložku ve znehodnocovacím strojku Postalia s vyobrazeným střelcem z našeho
reprezentačního teamu, Miroslavem Vargou (obr.21). Před dvaceti roky v roce 1988 vybojoval svoji zlatou medaili
na olympijských hrách v Seoulu. Po dvaceti letech, opět jako člen českého střeleckého teamu znovu reprezentoval
na olympiádě v Pekingu.
O materiálech z Pekingu by se dalo vyprávět ještě dlouho. Další poznatky shromažďuje Olympsport do připravované publikace PEKING 2008, na které spolupracují Jan Petrás, Jaroslav Petrásek a Josef Kočí. Publikace bude
mimo jiné obsahovat i co nejkompletnější přehled všech materiálů nejen čínských, ale i českých. Zájemci si budou
moci publikaci objednat na adrese: Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1. Předpokládaný termín vydání je
listopad či prosinec 2008.
Jaroslav Petrásek
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PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008 (I. ČÁST)
1. Afghánistán

- 2 aršíky se 2 známkami, (50; 100; 50; 100 Afs), vzpírání, cyklistika; sportovní
gymnastika - kladina a kruhy; jezdectví, lukostřelba; pozemní hokej, šerm

2. Alandy

- 9.5.2008, 1 zn. trojúhelníkového tvaru (bez uvedené nominální hodnoty),
stylizované olympijské kruhy

3. Albánie

- 4 známky (20; 30; 40; 50 lek); piktogramy kopaná, vodní pólo, lehká atletika,
cyklistiky
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4. Alžírsko

- 23.7.2008, 2 známky (15; 15 DA); šerm, zápas

5. Andorra (franc.)

- 23.6.2008, Aršík se 4 známkami (4 x 0,55 €), piktogramy vodní slalom, lehká
atletika, plavání, zápas

6. Andorra (špan.)

- 16.6.2008, 1 známka (0,60 €); emblém olympijských her 2008

7. Angola

- 10.3.2008, 4 známky (4 x 30 Kz); piktogramy basketbal,
házená, lehká atletika, kanoistika

8. Antigua a Barbura

- Historie olympijských her, Athény 1896, aršík se 4 známkami (4 x 1,40 $); Pierre
de Coubertin, olympijský plakát, Spiridon Louis (Řecko) - olympijský vítěz
v maratónu, Paul Masson (Francie) - olympijský vítěz v cyklistice

9. Argentina

- 29.3.2008, 4 známky (50; 50 c; 1; 4 $), horská cyklistika, taekwondo, basketbal,
skok o tyči
- 2.8.2008, příležitostná dopisnice, čínský drak
- 2.8.2008, Světová filatelistická výstava v Pekingu, aršík (4 $), čínské motivy

10. Arménie

- 11.6.2008, 1 známka (350 D), čínský drak
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11. Aruba

- 4 známky (50; 75; 100; 125 ct), běh, synchronizované plavání, sportovní
gymnastika - cvičení na kruzích, džudo

12. Austrálie

- 24.6.2008, 1 známka (50 c), olympijské kruhy, vlajka Austrálie, čínský drak
- 1.8.2008, 3 známky (50 c; 1,30; 1.35 $), basketbal, cyklistika, moderní
gymnastika
- 11.-24.8.2008, 14 známek (hodnoty 50 c), zlatí medailisté Autrálie - Stephanie
Rice, plavání, ženy, 400 m polohový závod; Lisbeth Trickett, plavání, ženy, 100 m
motýlek; Leisel Jones, plavání, ženy, 100 m prsa; Stephanie Rice, plavání, ženy,
200 m polohový závod; plavání, ženy 4x200 m volný způsob; Drew Ginn a Duncan
Free, veslování, muži, dvojka; David Crawshay a Scott Grennan, veslování, muži,
párová dvojka; plavání, ženy 4x100 m polohový závod; Emma Snowsill, triatlon,
ženy; Malcolm Page a Nathan Wilmot, jachting, muži, třída 470; Tessa Parkinson a
Elise Rechichi, jachting, ženy, třída 470; Ken Wallace, rychlostní kanoistika, muži,
500 m kajak; Steven Hooker, lehká atletika, muži, skok o tyči; Matthew Mitcham,
skoky do vody, muži, 10 m věž
- příležitostný aerogram, na natištěné známce motiv čínského draka

(pokračování příště)

-jpb-
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (6)
Sedmdesátá léta začala pro italský fotbal nadějně. Navázal na úspěch Gianny
Rivery, který dostal v roce 1969 jako první rodilý Ital Zlatý míč pro nejlepšího hráče
Evropy (v roce 1961 získal pro Itálii Zlatý míč Omar Sivori, ale ten byl původem
z Argentiny). Itálie se přesvědčivě kvalifikovala na MS 1970 v Mexiku. Zápasy o
postup ze skupiny odstartovala Itálie se Švédskem vítězstvím 1:0 a byl to jediný gól,
který Italové ve skupině dali. V dalších zápasech remizovali s mužstvem Uruguaye a

překvapivě i s Izraelem, shodně 0:0. Ve
čtvrtfinále rozstříleli domácí Mexiko 4:1. Semifinále mezi Itálií a SSSR
bylo předčasným finále. Ve fantastickém utkání squadra azzurra zvítězila
po prodloužení 4:3. Finále MS 1970 na slavném Aztéckém stadiónu bylo
už nad síly Italů. Podlehli Brazílii 1:4. Stříbrné medaile za 2. místo byly
dalším velkým úspěchem italského fotbalu.
První větší nezdar přišel na ME 1972, kde byla Itálie vyřazena ve
čtvrtfinále Belgií. Slabou útěchou bylo vítězství AC Milán nad Leeds United ve finále Poháru UEFA 1973.
V následujícím roce si AC Milán finále Poháru UEFA ještě zopakoval a šokoval celý fotbalový svět prohrou
s průměrným FC Magdeburg z NDR 0:2! Na MS 1974 v Německu se hrálo poprvé o novou trofej - Světový pohár.
Itálie patřila k velkým favoritům na jeho získání. O to horší bylo procitnutí ze sna. Po prohře s Polskem 1:2, remíze
s Argentinou 1:1 a výhře nad slabým týmem Haiti 3:1, následoval hořký odlet domů. A slabší chvíle italské kopané

pokračovaly dál. V nepovedené kvalifikaci pro ME 1976 nestačila Itálie na postupující Holandsko a Polsko. Po AC
Milán uspěl ve finále Poháru UEFA také Juventus Turin, který Pohár získal díky brance vstřelené na hřišti
španělského týmu Athletic Bilbao po výsledcích 1:0 a 1:2.
Velmi úspěšně vstoupila Itálie do bojů na MS 1978 v Argentině. Dominovala ve své skupině a šla od vítězství
k vítězství - Argentina 1:0, Francie 2:1, Maďarsko 3:1. V semifinálové skupině A skončili Italové na druhém místě
(SRN 0:0, Nizozemsko 1:2, Rakousko 1:0). Jediná prohra odsoudila Italy po dobrých výkonech jen k boji o třetí
místo s Brazílií. V zápase ostrém jako břitva vedla Itálie brankou Causia, ale vedení neudržela a po prohře 1:2
skončila na 4. místě.
(pokračování příště)
Stanislav Kamenický
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LETEM SPORTOVNĚ FILATELISTICKÝM SVĚTEM:
EURO 2008

K ME v kopané 2008 vydala příležitostné známky celá řada evropských zemí: Albánie,
Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Moldavsko či Lichtenštejnsko.
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INTER MILÁN

4. července vydala Italská pošta tradiční příležitostnou známku na
počest nového fotbalového mistra Série
A. Z titulu se radovali fotbalisté Interu
Milán, kteří v tomto roce oslavili také 100
trvání svého klubu a mistrovský titul byl
tím nejkrásnějším dárkem. Fotbalový
klub Internazionale Milano vznikl 9.
března 1908 v restauraci „Orologio“. Na
klubové výročí si vzpomněli v San
Marinu, kde tamní pošta vydala 26. 2.
2008 příležitostnou známku.

100 LET NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU

10. dubna 2008 vydala Německá pošta příležitostnou
známku k 100. výročí od prvního
zápasu německého národního
týmu. Na známce je dobový plakát,
který zve na mezinárodní zápas
nejlepších
jedenácti
hráčů
Německa proti jedenácti nejlepším
hráčům Švýcarska v sobotu 5.
dubna 1908. Začátek ve 3 hodiny.
Jen pro úplnost, hrálo se v Basileji
a Švýcaři zvítězili 5:3.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V SILNIČNÍ CYKLISTICE

se v letošním roce konalo již po pětasedmdesáté od
22. do 28. září v italském Varese. Italská pošta vydala 22. září 2008 ke konání šampionátu příležitostnou známku.
Ve stejný den vydala pošta San Marino k jubilejnímu MS dvě příležitostné známky.

KRISTJAN PALUSALU

Estonská pošta
připomněla 100. výročí narození legendárního
zápasníka Kristjana Palusala vydáním příležitostné
známky. Palusalu se narodil 10. března 1908
v estonské vesničce Saulepi jako Kristjan
Trossmann (příjmení Palusalu začal užívat od roku
1935). Do historie olympijských her se zapsal ziskem dvou zlatých v Berlíně 1936, kde zvítězil v těžké váze
v zápase řeckořímském i ve volném stylu. Je jedním z nejpopulárnějších sportovců Estonska. Zemřel v Tallinu 17.
července 1987.

SPORT GLORY

Bulharsko vydalo 19.12. 2007 sérii tří známek nazvanou Sportovní sláva. První dvě známky
(0,10 a 0,30 Leva) jsou připomenutím úspěchů bulharských sportovkyň v roce 2007. Veslařka Rumjana Nejkovová
se stala skifařskou evropskou šampiónkou. Zvítězila tehdy před naší Miroslavou Knapkovou. Nejkovová dokázala
letos v Pekingu přetavit evropské
zlato v zlato olympijské. Knapkové
se nedařilo podle očekávání a
skončila pátá.
Na druhé známce je mistryně
světa v zápase Stanka Zlatevová,
která
v Guangzhou
dokázala
obhájit titul z roku 2006 ve volném
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stylu ve váze do 72 kg. Pro pekingskou olympiádu byla velkou favoritkou, předpoklady naplňovala až do finále, kde
však nestačila na domácí Wang Jiao a brala „pouze“ stříbro.
Třetí známka hodnoty 1,00 Leva je připomenutím světového rekordu ve skoku vysokém Stefky Kostadinové,
který drží již 20 let a vytvořila ho výkonem 209 cm na MS v lehké atletice v Římě v roce 1987. Kostadinová je
olympijskou vítězkou z Atlanty 1996 a ve své sbírce má ještě stříbro ze Seoulu 1988. Je dvounásobnou mistryní
světa pod širým nebem (1987 a 1995) a pětinásobnou halovou mistryní světa.

FÜR SPORT

Tradiční série Pro sport byla letos
v Německu vydána 13.3.2008. Čtyři známky, čtyři
sportovní podniky. Dvě známky jsou věnovány
vrcholných sportovním akcím pořádaným letos
v Německu. Na polním letišti v Lüsse se konalo ve
dnech 2. - 16. 8. 2008 již 30. mistrovství světa
v plachtění.
Drážďany budou v listopadu (12.-25.) hostit 38.
šachovou olympiádu. Šachová olympiáda je soutěž
národních týmů, od roku 1927 se dvěma výjimkami
organizovaná Mezinárodní šachovou federací FIDE. I
když je FIDE členkou Mezinárodního olympijského
výboru, nejde o součást běžných Olympijských her,
ale o nezávislou sportovní soutěž. Soutěž se nyní
pořádá každým druhým rokem a je organizována
zvlášť pro mužské a ženské týmy, přičemž v mužských týmech se připouští i účast žen. Šachisté Československa
dokázali zvítězit v roce 1924 v Paříži na první neoficiální šachové olympiádě a dále získali ještě dvě druhá místa v
letech 1933, 1982 a v roce 1931 třetí místo, kdy šachovou olympiádu hostila jedinkrát v historii Praha.
Nejúspěšnější zemí s osmnácti prvenstvími je Sovětský svaz. Nejlepší procentní úspěšnost na šachových
olympiádách mají tři bývalí mistři světa Michail Tal (81,2%), Anatolij Karpov
(80,1%) a Tigran Petrosjan (79,8%). Z našich šachistů má úctyhodnou bilanci
legendární Salo Flohr, který na sedmi šachových olympiádách odehrál 82 partií
z nichž 46 vyhrál, 28 remizoval a jen 8 prohrál (73,2% úspěšnost)!!
Další dvě známky série Pro sport připomínají dvě největší sportovní akce
letošního roku. Mistrovství Evropy v kopané, které se konalo v Rakousku a
Švýcarsku a Hry 29. olympiády v Pekingu. V německém filatelistickém časopise
Postfrisch (dvouměsíčník), který se mi dostal do rukou na výstavě PRAGA 2008,
mne zaujaly zveřejněné nerealizované návrhy
známek. Pro zajímavost předkládám návrhy
známek k Euru a olympiádě. Můžete porovnat a
zřejmě budete souhlasit, že realizované návrhy
jsou asi nejpovedenější.

THOMAS MORGENSTERN

Rakouská pošta vydala
27. září 2008 příležitostnou známku, na které jsou
připomenuty sportovní triumfy rakouského skokana na lyžích
Thomase Morgensterna. Narodil se 30.10.1986 ve Spittalu a
svými výkony dělá čest svému jménu „Ranní hvězda“, protože
již nyní ve svých 22 letech je skokanskou legendou. Na
přelomu roku 2002/2003 vyhrál Turné čtyř můstků, v roce
2006 získal na ZOH v Turíně dvě zlaté na velkém můstku,
vyhrál individuální závod i závod družstev a v uplynulé sezóně
zvítězil i v celkovém hodnocení Světového poháru.
-jpb-
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Stručně na závěr

1)

2)

3)

.

4)

5)

6)

9)
10)
7)
8)
1) Monako - 16.5.2008 - 52. kongres Mezinár. krasobruslařské unie (ISU)
2) Francie - 28.-29.7.2008 - Francouzský šampionát v silniční cyklistice
3) Francie - 28.5.2008 - Finále francouzského šampionátu v ragby
4,5) Uruguay - 22.7.2008 - 100 let mezinárodní plavecké federace (FINA)
6,7) Austrálie - 29.7.2008 - 150 let australského fotbalu
8,9) Lotyšsko - 23.5.2008 - Mistrovství Evropy v orientačním běhu
10) Francouzská Polynésie - červenec 2008 - stolní tenis a vzpírání
11) Finsko - 5.9.2008 - Kimi Räikkönen mistr světa v F1

11)

Do dnešního čísla přispěli členové: Stanislav Kamenický, Ivo Petr a Jaroslav Petrásek.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s .

Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2008
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