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ZPRÁVY Z VEDENÍ
Oznamuji Vám smutnou zprávu.
Naše řady opustil ANDĚLÍN ADOLF,
dlouholetý kronikář Olympsportu
a aktivní organizátor několika setkání v Ústí nad Orlicí.
Čest jeho památce!
Vážení přátelé!
Je mojí smutnou povinností, seznámit Vás se zprávou, kterou jsem obdržel
14.7.2009, a která do mne vlila smutek a vzpomínky. Zakládajících členů Olympsportu již v našich řadách
není mnoho, pomalu by se dali spočítat na prstech. Více než čtyřicetileté přátelství mě pojí s většinou
z nich a je mi líto, musím li se některým rozloučit. Zvláště, když to je takový člověk, kterého by pohledal.
Jsou členové, kteří se vezou a jsou tací, kteří jsou ochotni sami přiložit ruku k dílu a tu olympsportskou
káru někam dopředu strkat. Áda patřil k těm z té druhé skupiny a všichni máme v živé paměti, co pro
Olympsport v uplynulých létech udělal.
Setkání v Ústí nad Orlicí patřila vždy k těm nezapomenutelným a vždycky nás Áda překvapil nějakou
novinkou. Ať již to byla beseda s někým zajímavým, sponzorské dárky do soutěží, tombola nebo
výměnné schůzky, vždycky to bylo zajištěno precizně a nebojím se to říci, s láskou. Dlouholetý kronikář
Olympsportu pečlivě schraňoval veškerou dokumentaci o činnosti s pečlivostí obrozeneckého písmáka.
Dlouhá léta nebyl zdráv a bojoval hned s několika chorobami najednou. Přesto nikdy neztrácel náladu
a neustále kul plány na další činnost. Bohužel další setkání Olympsportu se v Ústí nad Orlicí již
neuskuteční. Opuštěné zůstanou i jeho další sbírky, české a československé celiny nebo milované
Švýcarsko. No a nám nezbývá než se ještě jednou zamyslet a vzpomenout. Takže Ádo, děkujeme a
nikdy nezapomeneme!
Za všechny členy Olympsportu
Jarda Petrásek

Zpráva našeho předsedy zazněla i na posledním rozloučení s Andělínem Adolfem. Z řeči
řečníka přebírám do našeho Zpravodaje také pasáže o životě našeho kronikáře:
… z tohoto světa a z našeho života, po dlouhé a těžké nemoci, odešel natrvalo ve věku 78 let pan
Andělín Adolf.
Vzpomeňme tedy alespoň v krátkosti na 12.duben roku 1931, kdy se u Adolfů v Horní Branné v
Podkrkonoší narodil syn, který byl pokřtěn trochu neobvyklým jménem Andělín. Později k němu ještě
přibyli mladší sourozenci Jan a Miloslav. Kraj v okolí Horní Branné je krásný a známe ho jak z různých
románů, tak i třeba z úchvatných pohádek Marie Kubátové. Ale také dobře víme, že to byl kraj chudý,
kde se obrazně řečeno, musí bojovat o každé sousto. Tak tomu bylo i v rodině Adolfově. Nejstarší syn
Andělín byl nucen se vyučit tkalcem, ačkoliv by měl jistě navíc. To nakonec dokazuje i v pozdější době,
kdy si doplňuje vzdělání a stává se učitelem. Na své další životní dráze se seznamuje se svou budoucí
partnerkou Evou a v létě roku 1955 s ní vstupuje do stavu manželského. Další vývoj jejich společného
manželského stavu přináší dva syny.Syna Jiřího, mimochodem mého profesního kolegu a mladšího
syna Lubomíra. Život se s celou rodinou nijak nemazlí a jen výčet změny bydlišť a tím i zákonitého
stěhování, čítá 5 míst, mimo jiné i horskou vesnici Orlické Záhoří, kterou mnozí z nás spíše známe pod
názvem Kunštát, kde pracoval po dva roky jako předseda místního národního výboru. Ale čas ubíhá,
synové se žení a manželé Adolfovi se mohou těšit i z pěti vnoučat. I když se pan Andělín věnuje
vnoučatům, nezapomíná ani na své záliby. Především to byla láska k poštovním známkám a filatelii
povšechně. Nesmíme opomenout také lásku k hudbě a především i tu skutečnost, že se jako samouk
naučil hrát celkem obstojně na klavír a kytaru a hrou na tyto nástroje zpestřoval většinu svých
společenských setkání s přáteli a kolegy. Pokud budeme pokračovat zálibou ve filatelii, nesmíme
opomenout ani na jeho místo v organizačním výboru České národní asociace pro olympijskou a
sportovní filatelii s názvem Olympsport. Jedná se filatelistické nadšence sbírající poštovní známky s
olympijskou tématikou, kteří na své srazy zvou například i účastníky olympijských her, případně další
zajímavé osoby, které mají co do činění s touto ušlechtilou myšlenkou barona Pierra de Coubertina.
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NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VÝSTAVA JIHLAVA 2009
je pro nás zajímavá zejména tím, že se v Jihlavě uskuteční

Podzimní setkání členů Olympsportu, a to v sobotu 17. října od 11 hodin.
Výstavu pořádá Svaz českých filatelistů ve dnech 13.18.10.2009 a organizačně ji zajišťuje a zastupuje jihlavský
Klub filatelistů "Vysočina". Místem konání výstavy je Oblastní
Galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24, Jihlava (v dolní část
náměstí). V den setkání Olymsportu, v sobotu 17. října, bude od
7 do 11 hodin probíhat v prostorech Domu kultury, Tolstého 2

Celostátní setkání sběratelů. Dům kultury se
nachází tři bloky od horního konce Masarykova
náměstí. Od autobusového nádraží půjdete
k zimnímu stadiönu a ulice na kterou narazíte a
vede kolem stadiónu je Tolstého. Po ní se dáte a
dojdete k Domu kultury. Od vlakového nádraží
doporučuji použít MHD.
Více k celé výstavě se můžete dozvědět na
http://www.kf06-40.ji.cz/vystava/
Naše setkání se uskuteční v restauraci Švejk,
na ulici Čajkovského 34, hned pod Masarykovým
náměstím (viz mapka - 1). K setkání Olympsport
připravuje výplatní otisk OVS, který připomene
jihlavské hokejové legendy, bratry Holíky.
Samozřejmě se pokusíme oba naše bývalé
reprezentanty na setkání pozvat. Po setkání si
zájemci ještě mohou prohlédnout výstavu, která
bude otevřena až do 17. hodiny.

SVĚTOVÁ VÝSTAVA ROMA 2009 se
koná v Římě 22.- 26.10. Při výstavě se uskuteční
setkání zástupců národních asociací pro olympijskou filatelii. Pokud někdo budete v této době v Římě, dejte vědět.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 2010,
plánovaná na příští rok, se zřejmě neuskuteční.
Podle posledních zpráv vypověděla Česká pošta na
tuto výstavu sponzorství, takže SČF zvažuje
pořádání výstavy menšího rozsahu v Praze. Je
možné, že se výstava uskuteční v Muzeu policie,
kde jsme již dvakrát měli i výstavu Olympsport.

BASKETFIL POZNAŇ 2009
Naši severní sousedé byli pořadateli Mistrovství
Evropy v košíkové mužů. Naše reprezentace se
bohužel na toto mistrovství neprobojovala, a tak
museli zaskočit filatelisté. Polský svaz filatelistů totiž
ve dnech 6.- 9.9.2009 uspořádal v Poznani
Mezinárodní filatelistickou výstavu BASKETFIL
2009, na kterou byli pozváni sportovní filatelisté
nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Běloruska a Německa.
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Polská pošta vydala k mistrovství jednu známku s nominálem 3 zloté, vydanou jako součást tiskového listu o
dvanácti známkách, obálku a příležitostné razítko prvního dne, vydanou na poště Poznaň 1 a ruční příležitostné
razítko, které používala pošta Poznaň 2. Sestavu doplňuje dopisnice bez vytištěné známky, vydaná rovněž polskou
poštou.
Nejlépe z našich exponátů byl hodnocen exponát Václava Slavíka z Poděbrad. Za svůj exponát Panorama
olympijské historie získal 77 bodů a pozlacenou medaili. Stejnou medaili, ale za 75 bodů bral Ivan Trančík za Zimní
sporty a olympijské hry. Postříbřené medaile obdrželi Zdeněk Slováček z Pardubic za exponát Pod olympijskou
vlajkou a František Wirkner za Šachové olympiády. Další tři exponáty vystavil v mimosoutěžní třídě jurymanů
Jaroslav Petrásek, který působil nejen jako juryman, ale také jako český komisař na výstavě. Grand prix výstavy a
velkou zlatou medaili za 94 bodů získal slovenský Vojtěch Jankovič za exponát Můj život je bicykl.
-jp-

NOVINKY OLYMPSPORTU
ME V MODERNÍM PĚTIBOJI
Moderní pětiboj je jedním z našich
nejúspěšnějších sportů. Z posledním osmi
mistrovství světa se naši reprezentanti vraceli
vždy s nějakou „plackou“. Letos dokázali na
ME v Lipsku vybojovat hned čtyři medailová
umístění. Nejúspěšnějším účastníkem ME se
stal jednadvacetiletý Ondřej Polívka, který se
stal mistrem Evropy v individuálním závodě,
stříbro získal v závodě družstev společně
s Liborem Capalinim a Davidem Svobodou a
bronz ve štafetovém závodě s Martinem
Dvořákem a Michalem Sedleckým. Druhé
zlato a titul kontinentálních šampiónek získala
ženská štafeta ve složení Lucie Grolichová, Sylvie
Černá (za svobodna Marčevová) a Natálie
Dianová.

Olympsport připomenul zisk titulů mistrů Evropy dne 16.6.2009, kdy pošta Praha 6 používala štoček ve
výplatním strojku POSTALIA. Vedle OVS, na kterém je vyobrazen mistr Evropy Ondřej Polívka, připravil
Olympsport také dopisnici s přítiskem. Na přítisku je tým žen, který zvítězil ve štafetě. Pěknou celistvost z ME
v moderním pětiboji obdržel z německého Lipska Láďa Janoušek. Dovoluji si ji ve zpravodaji uvést, protože
s článkem souvisí, i když nepatří mezi novinky Olymsportu. Nenechejte se zmást německou známkou k MS
v moderním pětiboji (Mi 2587), ta byla vydána v roce 2007.
To ještě nikdo netušil, že moderní
pětibojaři svoji bilanci z „Evropy“ na
mistrovství světa v Londýně (konalo se
11.-19.8.2009) ještě vylepší. Se ziskem
dvou zlatých a dvou stříbrných medailí se
stali dokonce nejúspěšnější výpravou. A
to v nominaci pro zlomeninu nohy chyběl
ten nejzkušenější, Libor Capalini. Obě
zlaté medaile získali naši reprezentanti ve
štafetách. Mužskou vyhrálo duo Ondřej
Polívka a David Svoboda, ženskou pak
Lucie Grolichová s Natálií Dianovou.
Oproti klasickému štafetovému závodu se
tentokrát na MS závodilo ve dvojici.
Stříbro z předchozího šampionátu obhájil
v individuálním závodě David Svoboda a
stejně cennou medaili získal i v závodě
družstev společně s Ondřejem Polívkou a
Michalem Michalíkem. Před těmito
výsledky je třeba smeknout!
100 LET VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTU
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
požádala o zpracování vložky do strojku
Hassler, který je používán v nakladatelství
Olympia. Vložka je používána od srpna
(přesné datum bude uvedeno ve Zpravodaji č.
4/2009) a připomíná, že v roce 2010 vysoko56

školský sport oslaví 100 let svého trvání. Na OVS je vedle loga vyobrazen František Smotlacha (*30.1.1884
Hradec Králové, +18.6.1956 Praha), legendární český mykolog a zakladatel českého vysokoškolského sportu..
Z webu ČAUS (www.caus.cz) přetiskujeme úvod článku o historii, týkající se let 1910-1914:
Začátky vysokoškolského sportu u nás klademe do roku 1910 a jeho zakladatelem je tehdejší lektor tělocviku a
sportovních her František Smotlacha. Jeho vřelý vztah ke sportu a houževnatost, se kterou se ujal myšlenky založit
u nás první univerzitní sportovní spolek pod dlouhým názvem "Vysokoškolský spolek pro tělocvik a sport, hry a
skauting", byly základem tehdejšího sportování na vysokých školách. Původně na Univerzitě Karlově, k níž se
přidala i Vysoká škola speciálních nauk v Praze, předchůdkyně Českého vysokého učení technického (ČVUT), byly
zřízeny lektoráty her pod vedením Františka Smotlachy. Tehdejší ministerstvo s návrhem souhlasilo, ale s
podmínkou, že funkce vedoucího nebude honorována. Protože vysokoškolských sportovců stále přibývá, vzniká u
Františka Smotlachy sbor náčelníků, vedoucích, cvičitelů, asistentů a demonstrátorů. Nejužšími splupracovníky byli
Hála, Wala, Serbus, Sobola, Hanák, Fiala, Gargela, Kněnický, Lohovský, Riedl, Zizius, Losenický a další. Vznikají i
problémy s tělocvičnými prostorami, a proto se činnost přenáší i do přírody a rozvíjí se výletnictví a turistika. V té
době začíná i evidence členů, vybírání malých příspěvků a pronajímání školních tělocvičen, bazénů a hřišť. První
soutěže byly mezi kolejemi Univerzity a Techniky a později i utkání s pražskými sportovními kluby. Rozvoj
vysokoškolského sportu snad nejlépe vyjádří statistické údaje. V prvním roce činnosti se sportovalo v 10 odvětvích
a turistice. Největší zájem byl o fotbal, dále pak o sokolský tělocvik, lehkou atletiku, plavání, házenou, tenis, cyklistiku, bruslení a sáňkování. Raritou byli 3 lyžaři. V 10 odvětvích bylo celkem zapsáno 153 studentů a v turistice 31.
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V JIHLAVĚ
Třetí novinkou Olympsportu, již avízovanou v článku k našemu podzimnímu setkání v Jihlavě, bude používání
příležitostné vložky v znehodnocovacím výplatního strojku v sobotu 17.10.2009. Na OVS budou naše hokejové
legendy, bratři Jaroslav a Jiří Holíkové, kteří svůj nejen sportovní život spojili s Jihlavou. Jaroslav Holík (nar. 1942)
je mistrem světa z roku 1972 a držitel bronzové medaile ze ZOH 1972. Jiří Holík (nar. 1944) je rekordmanem
v počtu mezistátních utkání (sehrál jich 319). Třikrát získal titul mistra světa (1972, 1976 a 1977) a ve své sbírce
má čtyři medaile ze ZOH (stříbrné ZOH 1968 a 1976, bronzové ZOH 1964 a 1972), což ho řadí mezi naše
neúspěšnější olympioniky.
-jpb-

XI. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELŮ
pořádalo MABEOSZ Budapešť. Akce se konala 19.9. 2009 v
SYMA, Conference and Sport Hall na ulici Dosza György
v Budapešti. Sešli se nejen filatelisté, ale i odznakáři a
sběratelé všech olympijských memorabilií. Zdarma si bylo možné objednat stůl na burze. Vstup byl také zdarma, takže vše
napovídalo tomu, že to bude úspěšná akce. Z Olympsportu se
nás do Budapešti rozjela sedmička: Jaroslav Petrásek, Josef
Kočí, Jan Khom, Jaroslav Kalousek, Jan Petrás, Pavol
Ondráška a Marian Linder. Setkání bylo velice dobře připraveno a zorganizováno. Pro sběratele bylo připraveno příležitostné razítko, přepážka pošty, autogramiáda olympijských
medailistů a také výstava Zimní olympijské hry. Prodejci a
sběratelé obsadili více než 80 stolů, bohužel pro nás, byly
filatelisté v naprosté menšině. Po této stránce bylo setkání pro
některé z nás malým zklamáním.

Vystoupení Davida Maidena,
filatelistického koordinátora MOV

Zástupci národních asociací. Zleva Roman
Babut z Polska, Thomas Lippert
z Německa a Jaroslav Petrásek

Naše skupina. Zleva vzadu Jan Petrás,
Jan Khom, Josef Kočí a Jaroslav Petrásek.
Vpředu Pavol Ondráška a Marian Linder.

Významná však byla schůzka zástupců národních asociací s novým koordinátorem olympijské filatelie při MOV
Davidem Maidenem. Za národní asociace promluvil Roman Babut z Polska a výtah z jeho vystoupení přineseme
v příštím čísle Zpravodaje, stejně jako záměry Davida Maidena. Několika fotografiemi dokumentujeme dění
v Budapešti.
-jpb57

OLYMPIJSKÉ HRY LONDON 2012
Koncem srpna se konala společná tisková konference olympijského výboru London 2012 a britské královské
pošty. Přinášíme volný překlad základních informaci:
XXX. olympijské hry Londýn 2012 budou zahájeny 27.července a zakončeny 12.srpna. Paralympijské hry budou
zahájeny 29.srpna a zakončeny 9.září. Britská pošta připomene tyto hry vydáním tří sérií známek po 10 známkách
pro 1.třídu (poznámka: dnes nominál 39 pencí), a to postupně v letech 2009, 2010 a 2011. Celkem tedy bude
vydáno 30 známek a každý sport bude mít svou vlastní známku. Každá z 30 známek bude vytvořena jiným
umělcem, ilustrátorem nebo designérem.

Podrobnosti:
Olympijské hry zahrnují 26 sportovních odvětví. Každá
známka, vydaná k OH 2012 britskou královskou poštou, bude
ilustrovat jedno sportovní odvětví, jako je například cyklistika.
Cyklistika čítá několik disciplín, kde se bojuje o medaile –
zahrnuje silniční cyklistiku, závody na dráze, stejně jako
závody horských kol a BMX. Všechny tyto závody bude
symbolizovat jedna známka – cyklistika.
Paralympijské hry zahrnují 21 sportů jako například judo,
které je rovněž zahrnuto do programu olympijských her, nebo
specifické paralympijské závody jako třeba goalball.
Celkově se bude soutěžit v 29 různých sportech. Pro každý
sport bude vydána jedna známka kromě atletiky, která bude
mít dvě známky: dráhovou atletiku a „field“ atletiku (mimo
dráhu – maratón, chůze), celkem tedy 30 známek.

První série bude vydána 22.října 2009. Známky budou tištěny ve dvou TL po 25 ks (5 ks od každé známky ve
vertikálním sloupci), což umožní sběratelům koupit si vertikální pásku 5 ks známek libovolného jednotlivého sportu.
Dále bude vydán aršík se všemi deseti známkami, každá s vlastním speciálním kuponem. Bude vydána také jedna
FDC se všemi deseti známkami.
-jk58

BRITSKÉ „OTISKY VÝPLATNÍCH STROJKŮ“ K OH 2012 V LONDÝNĚ
Londýn – kandidátské město na pořádání Her XXX. olympiády OH 2012

Vítězství Londýna ve volbě pořadatelského města na 117. zasedání MOV v Singapuru v červenci 2005

Jak vznikají britské „otisky výplatních strojků“?
Britská královská pošta zavedla od 15.1.2004 novou službu nazvanou „SmartStamps“. Co to znamená?
Soukromník nebo firma si za měsíční poplatek 4,99 liber nebo za roční poplatek 49,99 liber aktivuje službu, která
mu umožňuje tisknout poštovné na obálku nebo samolepku doma nebo v kanceláři přímo ze svého počítače přes
internet.
Tisk obsahuje: v pravé části zvolené poštovné, ve střední části je umístěn 2D čárkový kód a do levé si zákazník
může vytisknout nějaký slogan, reklamu, logo firmy či obrázek dle své volby. (např. také text nebo obrázek
vztahující se k London 2012). Samozřejmě není asi možné zneužívat olympijskou symboliku. Pokud zákazník
nemá vlastní nápad, může využít k inspiraci nabídku královské pošty.
Po dopsání adresáta a odesílatele je pak možné dopis podat k přepravě nejpozději do půlnoci následujícího dne
po tisku. Čárový kód pak umožňuje třídícím strojům královské pošty zkontrolovat autentičnost zásilky a vyloučit
jakékoliv duplikáty.
Samozřejmě kromě výše uvedeného aktivačního poplatku (měsíčního nebo ročního paušálu) je nutné platit
vytisknuté poštovné. Zákazník si otevře u královské pošty tzv. SmartStamp účet, na který pošle předem
prostřednictvím platební karty určitou částku, z které je poštovné hned po vytištění samolepky nebo obálky
odečteno.
Popsaný postup možná vypadá složitě, ale jinak je to velice jednoduché.
-jk-

POMOZTE! Dokončujeme další část katalogu ručních příležitostných razítek ČSR se sportovní tematikou a
chybí nám několik reprodukcí, Nemáte je ve svých zásobách? Pomoze, jedná se o :
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BRNO

XI.ZÁVOD DRUŽBY NÁRODŮ / VELKÁ CENA ČSSR

24.- 27.8.1961

černá

30.-

68/13

VELVARY

LETIŠTĚ SAZENÁ – I.ČS AERORALLYE

24.8.1968

černá

60.-

Na následujících čtyřech stranách přinášíme první část prezentace vynikajícího jednorámového exponátu
Romana Babuta z Polska „Přežít se ctí - Sportovní a olympijský duch v Polských koncentračních
táborech“. Exponát existuje v mnoha jazykových mutacích – polské, anglické, německé, španělské, italské
a nyní po překladu Jaroslava Petráska, bude také v češtině.
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PŘEŽIJTE SE CTÍ ...
Sportovní a olympijský duch v P.O.W. (Polské vojenské tábory)
1. Druhá světová válka začala...
2. Osudy polských válečných zajatců
3. Německé tábory pro polské válečné zajatce
4. Péče o tělo a sport pomáhá přežít...

5. Obrození víry v životě
6. Vnitrotáborová vojenská pošta
7. Pro přežití se ctí a v olympijském duchu
8. Válečný epilog - vojákův pochod domů

1. SVĚTOVÁ VÁLKA ZAČALA ...
Adolf Hitler se rozhodl napadnout Polsko pod záminkou osvobození hansovního města Gdansk,
následovaném německo-sovětskou smlouvou, podepsanou Ribbentropem a Molotovem 23. srpna 1939.

1.ZÁŘÍ 1939 - INVAZE NACISTICKÉHO NĚMECKA V POLSKU

Časně ráno 1.září 1939 německá armáda v
počtu 1000000 mužů za silné podpory Luftvaffe
ze vzduchu a útvarů wehrmachtu po zemi,
podporovaná námořnictvem z Baltického moře.

Doporučený dopis, odeslaný z Gdaňsku s německými razítky 1.9.1939
v první den II. světové války.

WESTERPLATTE - Polské námořní síly byly
poblíž Gdaňsku s 182 obránci napadeni námořní válečnou lodí SLESSWIG HOLSTEIN již
1. září 1939. Těchto 182 obránců se stačilo
několikanásobné přesile bránit 17 dní.

ZÁŘIJOVÉ TAŽENÍ V POLSKU 1939

Varšava - hlavní město Polska bylo
pro německou armádu hlavním cílem.
Nejsilnější boje vedly útvary wehr-

SOVĚTSKÁ AGRESE V POLSKU

KAPITULACE

17. září 1939 napadla Rudá armáda bez předchozího
varování východní část Polska. Pod Stalinovým heslem
"Svobodu Západní Ukrajině" začala sovětská okupace
Polska, která trvala 50 let.

Zářijové události byly následovány polskou
kapitulací. Poslední polské jednotky pod
vedením generála Kleeberga kapitulovaly
6.října 1939.

machtu v okolí Varšavy 28.září 1939.

Hitler nařídil, že Varšava musí být
smazána z povrchu země. Německé
bombardéry shazovaly na Varšavu
den za dnem tisíce bomb.

Polsko bylo jedinou zemí v Evropě, která organizovala ozbrojený odpor proti invazi nacistického
Německa na počátku II. světové války. Polská armáda v celkovém počtu 960 tisíc mužstva
a důstojníků se ozbrojeným odporem stačila bránit 36 dní.
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2. OSUDY POLSKÝCH VÁLEČNÝCH VĚZŇŮ
Po hrdinském odporu polské armády v září a po její kapitulaci bylo vzato do zajetí 420 tisíc polských vojáků, kteří byli převážně odvezeni do
Německa jako váleční zajatci. Mezi nimi bylo více než 20 tisíc důstojníků, kteří se vrátili domů až po dlouhých šesti letech. Počet vojáků a
důstojníků zajatých Rudou armádou není přesně známý.

NĚMECKÉ ZAJETÍ
Polští váleční zajatci byli v Německu ubytování v zajateckých táborech STALAG a OPLAG. V prvně jmenovaném byli umístěni vojáci, ve
druhých důstojnictvo. V obou druzích táborů byla v táborovém režimu dodržována Ženevská konvence.

Německé formuláře, určené pro potřebu válečných zajatců, byly rozdávány zdarma. Sloužily pro spojení v obou směrech
a podléhaly kontrole německou cenzurou.

Zpočátku až do roku 1940 byli polští zajatci umístěni ve 28 táborech, kde bylo vojsko a důstojníci ubytováni společně.
Později došlo k rozdělení a důstojnictvo bylo soustředěno v pěti hlavních a největších táborech. Oflag II C Woldenberg,
Oflag II D Gross Born, Oflag II E Neubrandenburg, Oflag VI B Dossel a Oflag VII A Murnau. V jednotlivých táborech bylo 2 až 7 tisíc zajatců.
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3. NĚMECKÉ TÁBORY PRO POLSKÉ VÁLEČNÉ ZAJATCE

ŽENEVSKÁ KONVENCE
V roce 1929 jednotlivé země podepsaly Ženevskou konvenci, upravující zacházení s válečnými zajatci. Polsko i Německá III. říše
tuto dohodu podepsaly. Rovněž pravidla Mezinárodního červeného kříže byla Německem většinou respektována.

S polskými válečnými zajatci, vzatými
Němci do zajetí během zářijového tažení
1939, bylo zacházeno jako s válečnými
zajatci
podle předpisů, regulovaných
Ženevskou dohodou.

Příležitostné vydání poštovní známky a razítka táborovou poštou v Oflagu II C ve Woldenbergu na počest osmdesátého výročí založení
Mezinárodního červeného kříže připomínaly tuto instituci při organizování mezinárodní pomoci válečným zajatcům v německých zajateckých
táborech.

USPOŘÁDÁNÍ ZAJATECKÉHO TÁBORA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE
Německá správa tábora byla odpovědná za bezpečnost tábora a kontakt vězňů s domovem, včetně korespondence vězňů do a z tábora.
V každém táboře byl důstojník nejvyšší hodnosti jmenován „STARŠím tábora“… Vězňové měli určitou „volnost“ při konání mnoha aktivit, ale
prvořadá za všeho byla tělesná výchova, která vězňům pomáhala přežít duševně i fyzicky roky v německém zajetí.

„Appel“ náměstí v zajateckém táboře MURNAU
VII A, vzadu kasárna. Tábory byly německou
armádou velmi přísně střeženy, v šestiletém
období bylo zaznamenáno jenom několik málo
pokusů o útěk.
Plukovník Waciaw Szalewicz, zobrazený na známce táborové pošty
„Prima Aprilis“ jako první polský velitel v Oflagu II C Woldenberg.
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SOVĚTSKÉ INTERNAČNÍ TÁBORY
Pro dezorientaci v září 1939 byla významná část polské armády internována Rudou armádou a NKVD.

Polská poštovní dopisnice byla použita pro korespondenci členů polské rodiny z Koweku v sovětské okupační zóně
do Zátoru v německé okupační zóně. Odeslána byla 6.6.1941. Již nebylo možné použít polskou frankaturu a polská
známka na celině je přelepena známkou sovětskou.

Polští důstojníci zajatí Rudou armádou
neměli žádnou šanci na přežití. Na
osobní Stalinův rozkaž na jaře 1940
řezníci NKVD
v lesích
u Katyně,
Starobielsku a Ostaškova vykonali téměř
25 tisíc poprav polských důstojníků.
Mezi nimi byla i řada polských
sportovců a olympioniků.

V roce 1978 polská pošta připomenula polské olympioniky, padlé za II. světové války, poštovní celinovou dopisnici se seznamem 29 sportovců,
kteří podle polských poštovních autorit „… padli v boji s nacistickým Německem během let 1939-1945. Seznam ale obsahuje také tři jména:
J.Bilevski, olympionik 1928, Z. Kawecki, stříbrný medailista z Berlína 1936 a St. Urban, bronzový medailista 1932 v Los Angeles. Všichni tři byli
zavražděni NKVD v roce 1940. Vydání této dopisnice bylo zřejmou provokací tehdejšího polského vedení. 12 let později, v roce 1990, bylo
polské poště dovoleno na paměť těchto událostí vydat Katyňské poštovní razítko a známku.

(pokračování příště)
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU (X)
Na MS 2002 odjížděli Italové s velkými ambicemi, ale již jako poněkolikáté
zklamali očekávání. V prvním zápase sice porazili Ekvádor 2:0, ale to bylo tak
vše. Po prohře s Chorvatskem 1:2 vydřeli proti nejlepšímu týmu skupiny
Mexiku remízu 1:1. A právě tento bod je posunul šťastně do vyřazovací části
šampionátu. V osmifinále byla jejich soupeřem Jižní Korea a po prohře 1:2
v prodloužení Italové balili předčasně kufry. Po delším půstu byly úspěšné
italské kluby. Finále Liby mistrů hrané v roce 2003 v Manchesteru bylo ryze
italskou záležitostí. Před 63 000 diváky zvítězil AC Milán nad Juventusem na
penalty 3:2.

Jeden z nejhorších výsledků
z mistrovství Evropy přivezli italští
fotbalisté
z ME
2004
v Portugalsku. Nepodařilo se jim
postoupit
z velice
vyrovnané
skupiny, kde díky horšímu skóre
skončili s pěti body na třetím,
nepostupovém místě. Po dvou
remízách s Dánskem (0:0) a
Švédskem (1:1) Itálii k postupu
nestačilo
vítězství
nad
Bulharskem (2:1). Slabou útěchou
pro tifosi bylo vítězství hráčů do
21 let na ME 2004, kde ve finále
porazili Srbsko a Černou Horu
3:0. V letech 2005-2006 se dostal
italský fotbal opět vzhůru.
Důkazem byla kvalifikace pro MS 2006, ve které národní mužstvo prohrálo pouze ve Slovinsku 0:1, dvakrát
remizovalo a sedmkrát zvítězilo. Na šampionátu v Německu Squadra azzurra vyhrála svoji skupinu, body ztratila
jen za remízu s USA (Ghana 2:0, USA 1:1, ČR 2:0). Nádech velké komedie mělo osmifinálové utkání Itálie
s Austrálií (1:0). Vyznamenal se španělský rozhodčí Luis Medina Cantalejo vyloučením Marca Materazziho.
Kamery však ukázaly, že italský stoper zasáhnul spoluhráče. V páté minutě prodloužení pak odpískal velmi
spornou penaltu, kterou Francesco Totti proměnil. Ve čtvrtfinále Italové suverénně přehráli Ukrajinu 3:0, zásluhou
Francesca Tottiho, který se po zlomenině nohy konečně dvěma góly rozstřílel. Následné semifinále bylo nudnou
podívanou, svázanou taktikou obou aktérů. Jak Němci, tak Italové nebyli v normální hrací době schopni dát branku.
Rozhodnutí přišlo až v úplném závěru prodloužení. Ve 119. minutě dal první gól Fabio Grosso a za dvě minuty
utnul naděje pořádajícího Německa na finále druhým gólem Alessandro del Piero. Finále MS 2006 mezi Francií a
Itálií začalo dalším problematickým pokutovým kopem, který v 7. minutě se štěstím proměnil Zinedine Zidane. Za
Italy vyrovnal po kopu z rohu hlavou v 19. minutě Marco Materazzi. Dalších 119 minut už gól nepadnul a musely
rozhodnout penalty. Ještě předtím, v 110. minutě zápasu byl vyloučen francouzský kapitán Zinedine Zidane, který
hlavou udeřil Materazziho. Na penalty pak zvítězila Itálie 5:3. Góly ze značky pokutového kopu postupně vstřelili
Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro del Piero a Fabio Grosso (za Francii v druhé sérii
pokutových kopů nedal David Trezeguet). Krásněji své jubileum nemohl oslavit Fabio Cannavaro. Po svém stém
zápase v národním mužstvu zvedl jako kapitán nad hlavu trofej pro mistry světa, počtvrté v historii italského fotbalu.

Na úspěch z MS 2006 navázal AC Milán, který v roce 2007 zvítězil ve
finále Ligy mistrů v Aténách nad FC Liverpool 2:1. Na úspěchu se podílel i
český reprezentant Marek Jankulovski, který byl na hřišti až do 80. minuty
finálového zápasu. Jankulovski měl ještě podíl na vítězství AC Milán
v Superpoháru, jehož finále se hrálo 31. července 2007 v Monte Carlu. AC
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Milán v něm zvítězil 3:1 nad FC Sevilla a Jankulovskému se podařilo v 62.
minutě vstřelit za stavu 1:1 vedoucí branku.
Těžkou kvalifikační skupinu pro ME 2008 vyhrála Itálie před Francií, ale
tentokrát ne tak suverénně. S papírově slabšími soupeři měla Squadra
azzurra velké potíže. Doma s Litvou pouze remizovala 1:1, na Faerských
ostrovech vydřela výhru 1:2). Vlastní ME 2008 začali Italové krutou porážkou
s Holandskem 0:3, ale po remíze 1:1 s Rumunskem a výhře nad Francií 2:0,
postoupili z druhého místa do čtvrtfinále. Zde však byli vyřazeni budoucími
mistry Evropy Španěly 4:2 na penalty. Itálie si napravuje pošramocenou
reputaci v kvalifikaci pro MS 2010, kterou má slibně rozehranou.
Tímto končí desetidílný seriál o historii italského fotbalu. Byla to zajímavá,
ale někdy i dost náročná práce, a tak doufám, že někoho zaujala a potěšila.

STANISLAV KAMENICKÝ
Pan Stanislav Kamenický dokončil svůj seriál o historii italské kopané a vůbec není pochyb,
že by jeho náročná práce zůstala bez povšimnutí. Já sám jsem se osobně těšil na další
pokračování, které dva a půl roku pravidelně obohacovalo stránky našeho Zpravodaje. Za to patří
panu Kamenickému velké poděkování. I když pan Kamenický ukončil členství v Olymsportu,
věřím, že i do budoucna se jeho články budou objevovat ve Zpravodaji OS. Jeho fotbalové a
filatelistické znalosti vždy přinesou mnoho podnětů a inspirace čtenářům našeho časopisu.
-jpb-

Zanikl fotbalový klub Inter Bratislava
S velkým překvapením a jistým smutkem přijali všichni fotbaloví fanoušci a znalci slovenského fotbalu
zprávu o likvidaci třetího nejúspěšnějšího a nejpopulárnějšího klubu našich východních sousedů – Interu
Bratislava. Populárnější byly a jsou už jen Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Je to o to smutnější, že
nejde o nějaký podřadný klub ze čtvrté třídy, ale o klub, který získal tři mistrovské tituly. První jako mistr
ČSR v roce 1959 pod názvem ČH (Červená Hviezda) Bratislava a zbylé dva v roce 2000 a 2001 už jako
Inter
Bratislava.
Šestkrát
vyhrál
Slovenský pohár, třikrát bojoval ve
finále
Československého
poháru,
dvakrát byl držitelem populárního
Rappanova poháru (1963, 1964), ve
Středoevropském poháru zvítězil v roce
1969. Byl účastníkem PMEZ, PVP i
Poháru UEFA. I když se rok založení

uvádí jako rok 1952 (TJ Iskra Slovnaft)
počátky vzniku sahají až do roku 1940,
kdy vznikl pod názvem ŠK Apollo a
existoval až do zmíněného roku 1952.
V roce 1945 hrál klub krátce pod
názvem SNB Bratislava. V roce 1962
došlo ke sloučení Iskry Slovnaft
Bratislava s ČH Bratislava a vznikl TJ
Slovnaft Bratislava (1962-65). V letech 1965-1992 působil klub po názvem Internacionál Slovnaft
Bratislava. Po sloučení se ZŤS Petržalka (v roce 1990) změnil název na Internacionál ZŤS Slovnaft Od
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roku 1992 pak nesl název FK AŠK Inter
Slovnaft Bratislava. Klub se v roce 2004
transformoval na akciovou společnost a
až do zániku v roce 2009 používal
název FK Inter Bratislava.
Interem prošla celá řada vynikajících fotbalistů. Tak jen namátkou: Božin
Laskov, Ladislav Jurkemik (mistr Evropy
1986), Vladimír Weiss st., Ladislav
Petráš, Titus Buberník, Ladislav Kačáni,
Jozef Szikora, Jozef Levický (autor sta
ligových gólů a člen Klubu kanonýrů),
Jiří Tichý, Jozef Barmoš, Michal
Medviď, Adolf Scherer, V. Bartalský,
Kazimír Gajdoš. Vladimír Weiss ml.
(současný
trenér
reprezentace
Slovenska,
na
známce
Gambie
v zápase Československo-Rakousko 1:0 na MS v kopané 1990), Viktor Dvirník,
Peter Mráz a jiní. Jako trenéři v Interu působili Jozef Adamec, Arnošt Hložek,
Valerián Švec, Jozef Marko, Michal Vičan, Karol Borhy, Ladislav Kačáni a jiní. Vloni
postoupil Inter z druhé ligy do nejvyšší soutěže, ale ekonomické problémy donutily
vedení klubu k jeho prodeji. Inter odkoupil SH Senica, hrající doposud čtvrtou
nejvyšší slovenskou fotbalovou soutěž. Tato fúze, znamenající konec Interu
Bratislava, je určitě velkou škodou pro celý slovenský fotbal.
STANISLAV KAMENICKÝ
Poznámka: Ač již FK Inter Bratislava fakticky neexistuje, jeho jméno bude v příští sezóně figurovat mezi
účastníky nejvyšší slovenské soutěže. Jak je to možné? Mohou za to regule tamního fotbalového svazu.
Inter zmizel z fotbalové mapy a přešel do vlastnictví majitele FK Senica Vladimíra Levárského. Ten však
nestačil do 30. května, jak velí slovenské regule, požádat o změnu názvu klubu, a tak musí nováček
Corgoň ligy vstoupit do soutěže pod původním názvem, tedy FK Inter Bratislava. Šanci na změnu bude
mít nyní až po sezóně...

SPORT PO AUSTRALSKU ...
Australská pošta vydala 6 známek s náměty mládežnických míčových sportů. Najdeme zde rugby, basketbal,
fotbal, netbal, kriket a tenis. Protože kšeft je kšeft, podívejte se, co z toho dokázali hodit na trh. Známky jsou
v provedení tradičním, tedy s lepem klasického provedení, ale také v provedení adhesivním, tedy samolepkovém.
Základní vydání je tiskový list o padesáti známkách a pěti různých kuponech. Známky jsou zde vtipně promícháné,
zkuste zjistit, kolik možných kombinací soutisků a dvou a více pásek je možno natrhat z jednoho listu nebo kolik
listů potřebujete, abyste ty kombinace natrhali všechny.
Samolepící známky byly vydané též v soutisku šestibloku
v aršíkové úpravě. S aršíkem a s šestiblokem, vytrženým
z velkého tiskového listu byly vydané dvě obálky prvního
dne. Každá s šesti známek vyšla též v sešitkové úpravě
s deseti kusy známek. Sedmý sešitek obsahuje namíchané
všechny známky s kupony, tvořícími meziarší. Známek je
použito celkem deset, které jsou obsaženy dvakrát, se mi
nepodařilo zjistit. Do celkového výčtu chybí již jenom 6 ks
CDV s vytištěnou známkou na každé z dopisnic a šest kusů
analogických dopisnic nebo, chcete-li, maximum kart.
K tomu všemu na FDC a na CM najdeme PR1. Na závěr se
mi podařilo zjistit, že FDC jsou celkem tři, jedna s aršíkem a
po jedné s normálním vydáním v samolepicí a gumované
alternativě přichycení.
Jestliže byste chtěli koupit všechno, co k této sérii vyšlo,
připravte si 882.- AUS dolarů. No jen když se kšefty hejbaj
-jp66

Olympijští medailisté a filatelie (47)
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (10. část)
BOX (pokračování z minulého čísla)

STEVENSON Teofilo (Kuba) – zlato ve váze těžké ( nad 81 kg )
FM
Z
KUBA
1973
Yv. 1647 (1641/7)
Z
KLDR
1980
Yv.
Z
RAS AL KHAIMA
1972
Yv.
Z
ČAD
1972
Yv.
Z
NICARAGUA
1996
Yv.
Z
St. VINCENT
1996
Yv. 2936 (2932/40)

Mi. 1845 (1839/45)
Mi. BF84 (2059)
Mi. 836 (831/7)
Mi. 627 (627/32)
Mi. 3784 (3777/85)

ŠERM
NOVIKOVA – BELOVA Elena (SSSR) – zlato v šermu fleretem v soutěži ženských družstev ( spolu s Gorokchova
Galina, Petrenko-Samusenko Taťána, Zabelina Alexandra, Chirkova Světlana)
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
RAGNO-LONZI Antonella (Itálie) – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivkyň
FM
Z
AJMAN
1972
Yv. (bez jména hodnoty) Mi. 1568 (1545/74)
1972 (Mi. 1568 s přetiskem jména hodnoty) Mi. 1598 (1575/604)
1972
(v malém formátu)
Mi. 1631 (1605/34)
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1418 (1407/31)
Mi. BF159 (148/72)
Yv.
Mi. 1443 (1432/56)
Mi. BF184 (173/97)
Z
HORNÍ VOLTA
1973
Yv. A118 (A115/9)
Mi. 392 (387/40)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
Yv. (jako Ajman)
Mi. 712 (697/726)
Z
JEMENSKÁ A.R.
1969 jména medailistů na přetisku Mi. 1479 ve zlatě (discobolos)
RUMUNSKO – bronz v šermu fleretem v soutěži ženských družstev (družstvo ve složení Gyulai-DrimbaJenei Ileana, Dersidan-Ene-Pascu Ana, Jenčič-Stahl Ecaterina Clara, Orban-Szabó Olga)
FM
Z
RUMUNSKO
1972
Yv. 2720 (2720/25)
Mi. 3060 (3060/5)
1972
Yv. BF 101 (101/2)
Mi. BF 100 (100/1)
(na BF se symboly sportů na okraji)
(viz reprodukce u zápasu řecko-římském)
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SIDJAK Viktor (SSSR) – zlato v šermu šavlí v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži družstev (spolu s
Bašenov Viktor, Nazlymov, Vladimír, Vinokurov Eduard, Rakita Mark) – byl také členem zlatého družsta v šermu
šavlí na OH 1968
FM
Z
GUYANA
1992
Yv. 2557 (2555/63)
Mi. 3524 (3522/30)
MAĎARSKO – zlato v šermu mečem v soutěži družstev (družstvo ve složení Erdös Sándor, Schmitt Pál, Osztrics
István a
FENYVESI Csaba – získal také zlato v soutěži jednotlivců na OH 1972, na OH 1968 byl členem zlatého družstva
KULCSÁR Gyözö - získal také zlato na OH 1964 v soutěži jednotlivců, na OH 1968 zlato v soutěži jednotlivců a
družstev, na OH 1976 bronz v soutěži jednotlivců
FM
Z
MAĎARSKO
1973
Yv. A359 (A353/9)
Mi. 2847 (2847/53)
(poštovní známka připomínající vítězství obou sportovců)
WOJDA Witold (Polsko) – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev (spolu s Dabrowski
Marek, Kaczmarek Jerzy, Koziejowski Lech, Godel Arkadiusz), získal také stříbro na OH 1964 v soutěži jednotlivců
a byl členem bronzového družstva na OH 1968
FM
Z
ČAD
1972
Yv. 286 (286/8+A143/4) Mi. 641 (641/5)

VZPÍRÁNÍ
ALEKSEJEV Vasilij (SSSR) – zlato ve váze supertěžké (nad 110 kg)
FM
Z
AJMAN
1972
Yv. (bez jména hodnoty) Mi. 1561 (1545/74)
1972 (Mi. 1561 s přetiskem jména hodnoty) Mi. 1591 (1575/604)
1972
(v malém formátu)
Mi. 1615 (1605/34)
1972
(dle fotografie)
Mi. 2605 (2605/20)
1972
(v malém formátu)
Mi. 2621 (2621/36)
Z
UMM AL QIWAIN
1972
Yv. (dle fotografie)
Mi. 950 (938/53)
1972
(v malém formátu)
Mi. 966 (954/69)
Z
KLDR
1976
Yv.
Mi. A1518 (A1516/22)
1976
Yv. BF
Mi. BF27
(se jmény sportovců na okraji: Aleksejev, Viren, Wilkie, Di Biasi, Comaneci, Ender – viz reprodukce
u Di Biasi a Tuffi, XIX. Olympáda)
1976
(vydání ve 3D)Mi. BF 35 (B1582)
(se jmény sportovců na okraji: Aleksejev, Viren, Wilkie, Di Biasi, Comaneci, Ender – viz reprodukce
u Di Biasi a Tuffi, XIX. Olympáda)
1976 (Mi. A1518 s přetiskem „Amphilex 77“) Mi. C1518 (C1516/22)
Z
HAITI
1972
Yv. BF39
Mi. BF50 (49/50)
Z
SSSR
1972
Yv. BF 79 (přetisk BF76) Mi. BF80
( připomíná také vítězství sportovců Kiržinov a Talts)
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Z
Z
Z
Z
Z
Z

ČAD
GAMBIA
GRENADA
MALEDIVY
TANZANIE
JEMENSKÁ A.R.

1972
Yv.
Mi. BF55 (633)
1996
Yv. 1869 (1866/73)
Mi.
1996
Yv. 2899 (2895/903)
Mi.
1996
Yv. 2344 (2336/44)
Mi.
1995
Yv. BF
Mi. BF
1969 jména medailistů na přetisku Mi. 1248 ve zlatě (discobolos)

BERGER David (Izrael) – účastnil se kvalifikace do soutěže ve váze těžké, byl ve skupině izraelských sportovců,
které zabilo palestinské komando v olympijské vesničce
FM
Z
HAITI
1972
Yv. BF39 (38/9)
Mi. BF50 (49/50)
BIKOV Jordan (Bulharsko) – zlato v soutěži ve váze střední ( 67,5 – 75 kg)
FM
Z
BULHARSKO
1972
Yv. 1959 (1955/9)
1972
Yv. 1972
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Mi. 2189 (2185/9)
Mi. 2204

Z
Z

(přitisk Yv. 1959 k MS ve vzpírání)
1972
Yv. (dle fotografie)
Mi. 706 (697/726)
1972
(v malém formátu)
Mi. 853 (847/58)
KLDR
1976
Yv. (vydání ve 3D)
Mi. BF 37 (1590)
(se jmény sportovců na okraji: Bikov, Rodriguez, Johansson a fotbalisti NDR – viz
reprodukce Johansson, cyklistika, XIX. Olympáda)
UMM AL QIWAIN

FÖLDI Imre (Maďarsko) – zlato v soutěži ve váze bantamové /kohoutí/ ( 52 –56 kg)
FM
Z
MAĎARSKO
1965
Yv. 1706 (1700/11)
Mi. 2095 (2089/900)
(spolu s dalšími vítězi XVIII. Olympiády)
1973
Yv. A354 (A353/9)
Mi. 2648 (2847/53)
KIRŽINOV Mukharbi (SSSR) – zlato v soutěži ve váze lehké (60 – 67,5 kg)
FM
Z
SSSR
1972
Yv. BF 79 (přetisk BF76) Mi. BF80
( připomíná také vítězství sportovců Aleksejev a Talts, reprodukce viz u Alexejev)
Z
FUJEIRA
1972
Yv.
Mi. 1423 (1407/31)
Mi. BF164 (148/72)
Yv.
Mi. 1448 (1432/56)
Mi. BF189 (173/97)
Z
SHARJAH
1972
Yv.
Mi. 1166 (1158/77)
NIKOLOV Andon (Bulharsko) – zlato v soutěži ve váze středně-těžké ( 82 – 90,5 kg)
NURIKYAN Norair (Bulharsko) – zlato v soutěži ve váze pérové ( 56 – 60 kg)
ŠOPOV Atanas (Bulharsko) – stříbro v soutěži ve váze středně-těžké ( 82 – 90,5 kg)
FM
Z
BULHARSKO
1972
Yv. 1959 (1955/9)
Mi. 2189 (2185/9)
(reprodukce viz u Bikov
1972
Yv. 1972
Mi. 2204
(přitisk Yv. 1959 k MS ve vzpírání)
TALTS Jaan (SSSR) – zlato v soutěži ve váze těžké ( 91 –110 kg), získal také bronz na OH 1968
FM
Z
HORNÍ VOLTA
1973
Yv. A118 (A115/9)
Mi. 392 (387/40)
Z
SSSR
1972
Yv. BF 79 (přetisk BF76) Mi. BF80
( připomíná také vítězství sportovců Aleksejev a Kiržinov, reprodukce viz u Alexejev)

(pokračování příště)

Připravuje Laco Kajaba
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Mistrovství světa v lehké atletice Berlín 2009
Největší sportovní událost roku
Šampionát Usaina Bolta
Nejlepší atleti světa se sešli
v Berlíně, kde od 15. do 23. srpna
letošního roku bojovali o tituly světových šampiónů. Co se každému
atletickému fanouškovi vybaví, když
se za deset patnáct let řekne Berlín
2009? Jednoznačně Usain Bolt!
Tento jamajský bavič předvedl fenomenální formu. Ve světovém rekordu vyhrál jak závod na 100 metrů,
tak i dvoustovku. Ve štafetě na
4x100 metrů potom se svými třemi
krajany zaběhli druhý nejlepší čas
historie a Bolt tak dosáhl na svou
třetí zlatou medaili na mistrovství.
A co dále se vybaví při vzpomínce na Berlín 2009? Etiopský vytrvalec Kenenisa Bekele nadchl prvním
obr.1
vytrvaleckým doublem v historii, polská kladivářka Anita Wlodarczyková se blýskla světovým rekordem,
Američanka Allyson Felixová potřetí v řadě triumfovala na dvoustovce. Jenže smůlu měli v tom, že se jim
to povedlo zrovna na akci, kterou si dokonale podmanil věčně vysmátý téměř dvoumetrový chlapík z
Jamajky. Usain Bolt byl zkrátka ještě úžasnější, než jsme si mysleli!
Ale nebyl to jen Bolt, kdo přiměl jamajské
fandy k oslavným tanečkům za zvuků reggae.
Celkem tato karibská země, která má čtvrtinu
obyvatel co Česko, vyhrála sedm disciplín!
Zní až neuvěřitelně, že třeba ještě před čtyřmi
lety v Helsinkách nezískala Jamajka ani jedno
zlato. V Berlíně do posledního dne dýchala v
čele medailového pořadí národů na záda
americké výpravě, která hodnocení vyhrála
potřetí za sebou. V podstatě většinu bodů si
rozebrali Američané, Jamajka, Rusové a
Němci.

Německé vzepětí
Němcům domácí šampionát vyšel vskutku
parádně. Ještě v Pekingu brali jedinou atletickou medaili zásluhou oštěpařky Obergföllové,
obr.2
v Berlíně najednou stáli na stupních vítězů celkem devětkrát! Ústup z vytrvalecké slávy naopak hlásí
Etiopie, četné porážky od keňských rivalů nesla dost nelibě. Nebýt poslední roky neporazitelného
Bekeleho, neměla by ani jedno zlato!
Co ještě zůstane v paměti z Berlína? Přerušení vlády Jeleny Isinbajevové. Tyčkařka zvyklá na rovné
souboje jen s rekordními výškami, odešla potupně poražena – bez zdařeného pokusu. Nezapomenutelný poker předvedl v soutěži tyčkařů Australan Steve Hooker, když byl zraněním třísel přinucen riskovat a
v celé soutěži spotřeboval na vítězství tři pokusy. A to dohromady i s kvalifikací!
Skvělí diváci
S výjimkou nevydařeného časového pořadu desetibojařů dostáli Němci pověsti precizních organizátorů. Menším zklamáním byla divácká návštěvnost, když ceny vstupenek byly poněkud nadsazené.
Nižší zaplněnost tribun Olympijského stadiónu ale němečtí diváci dokonale vynahradili férovostí. „Když
vedl v disku Němec, Polák měl poslední hod a mohl ho překonat, oni mu roztleskali pokus. Nebo když
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půl hodiny všichni zůstávali v ochozech při
čekání na patnáctistovku desetibojařů. Klobouk
dolů,“ chválil diváky, dnes již bývalý, šéftrenér
české výpravy Václav Fišer.
OČEKÁVÁNÍ BYLA PODSTATNĚ VYŠŠÍ
Hodnocení vystoupení českého národního
týmu na světovém šampionátu v Berlíně plně
vystihuje nadpis.
Šampionátu se zúčastnilo 22 českých atletů.
Česká výprava získala díky stříbrné oštěpařce
Barboře Špotákové, pátému výškaři Jaroslavu
Bábovi
a
šestému
překážkáři
Petrovi
Svobodovi na světovém šampionátu 14 bodů za
umístění v elitní osmičce. Tento výsledek patří v
historii samostatné republiky mezi ty slabší,
skrovnější počet bodů přivezli atleti pouze z MS

obr. 3 ↑

obr. 4 ↑
obr. 5 ↓
obr. 6 ↑
ve Stuttgartu 1993 a v Göteborgu 1995. Obdobně
vychází hodnocení z hlediska získaných medailí.
Jedno stříbro je zopakováním šest let starého
výsledku na MS v Paříži. V bodovém i medailovém hodnocení obsadila česká reprezentace
v Berlíně dělené 24. místo na světě.
Filatelistické novinky
Výsledky českých atletů na MS v lehké atletice nevyvolaly potřebu zhotovení příležitostného
razítka či dopisnice, a tak se musí sportovní filatelističtí příznivci spokojit s materiály zahraniční
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provenience. Německá pošta vydala 9.4.2009 k mistrovství světa 4 známky (45c+20c běh 3000 m
překážek, 55c+25c sprint, 55c+25c skok o tyči a 145c+55c hod diskem), které byly představeny
v minulém čísle Zpravodaje.
2.7.2009 bylo vydáno 5 známkových sešitků. Jeden sešitek s TL o 8 známkách (2x4) s námětem
známek - běh 3000 m překážek (4 x 45c+20c) a skok vysoký (4 x 55c+25c) (obr.1 a 3). Zbývající 4
známkové sešitky obsahují vždy 4 stejné známky ze série k MS (obr.5). Dále Německá pošta vydala
k MS příležitostnou celinovou dopisnici s natištěnou známkou hodnoty 40c+25c ze série k MS

obr. 7 ↑
obr. 8 ↓
(běh 3000 m překážek) (obr.
2), tři celinové obálky (obr.4)
a 6 příležitostných razítek.
Protože v Německu nemůže
být na známce, podobně jako u nás, vyobrazena žijící
osobnost mimo prezidenta a papeže, vyřešili to naši
západní sousedé vydáním příležitostného tisku, na
kterém je fotografie mistra světa v hodu diskem
Roberta Hartinga, jeho podpis, známka s námětem hod
diskem a razítko s atletickou dráhou (obr.6). Titul
mistra světa získal v Berlíně posledním pokusem
dlouhým 69,43 m. Do výčtu německé filatelistické
produkce k MS je možné zařadit také oficiální
barevné příležitostné tisky nadace Deutsche
Sporthilfe (Německá pomoc sportu) dvou
nepřijatých známek, které tvoří přílohy ve
známkových sešitcích (obr.7).
Pro zajímavost, uvádíme některé návrhy
známek k MS, které neuspěly ve výběrovém
řízení a každý z nás si může zhodnotit, zda
výběrová komise vybrala ten nejlepší návrh
(obr.8).
Z dalších zemí, pokud je zatím známo, vydalo příležitostnou známku a razítko prvního
dne vydání pouze Slovinsko, a to 29.5.2009.
Za dva roky se atletický svět sejde v
korejském Tegu a jak známe Korejskou poštu,
tak se máme určitě na co těšit.
-jpb73

PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008 (IV. ČÁST)
44. Guatemala

- 7.10.2008 6,50q mayský atlet

45. Guinea

- 21.7.2004, 3 známky + 3 aršíky. Známky vydány v aršíkové úpravě. 200 Fr
jezdectví-drezúra, 300 Fr lehká atletika-štafetový běh , 5000 Fr stolní tenis.
3 aršíky (všechny 4000 Fr) s jednotlivými známkami
- 1.10.2005, 4 známky (2 na stříbrném a 2 na zlatém podkladě) všechny 30000 FS,
jezdectví, stolní tenis. Známky vydány i v aršíkové úpravě
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- 10.3. 2008, aršík se 4 známkami (4x2000 FG), stolní tenis, judo, zápas,
gymnastika žen – kladina
- 30.8.2007, 28 známek (všechny 25000 FG) a 28 aršíků věnovaných historii
jednotlivých olympiád (do OH 2004). Na každém aršíku je jedna známka
s olympijskými vítězi. Pro nás je zajímavé, že na známce v aršíku k Hrám XIV.
Olympiády je vyobrazen Emil Zátopek a Emil Zátopek je také společně s Carlem
Louisem na aršíku k VI. OH, které se z válečných důvodů nekonaly.
- 30.8.2007, 30 známek a 10 TL. Vždy tři známky z této série byly vydány
v tiskového listu se 6 kupóny (hodnoty známek v jednotlivých TL 2000, 7500,
20000 FG). Námět známek je stejný jako u předchozí série, jiná je pouze
nominální hodnota a drobně upravena obrazová část.
Z kapacitních důvodů uvádíme z předchozích dvou sérií pouze známky, aršíky a TL s naším olympijským
hrdinou. Ostatní známky se sportovci jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.
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Aršík
k OH
1896
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924
1932
1936
1940
1944
1948
1956
1964
1968
1976
1980
1988
1992
2000
2004

Sportovec či sportovci
na známce

známka
na TL č.

John Pius Boland - tenis a Carl Schumann – gymnastika
Charlotte Cooperová-Sterryová a Venus Williamsová - tenis
Ramon Fonst Segundo – šerm
John Douglas - box, Francis Ironsová - dálka, Ray Ewry – výška
2000
Alberto Braglia – gymnastika
Ryu Seung-Min (OH 2004) – stolní tenis
Nedo Nadi – šerm
Johnny Weismuller – plavání
Maria Braunová - plavání, Elizabeth Robinsonová – běh 100 m
Mildred Didrikson – oštěp
Jesse Owens – běh 100 m
Ian Thorpe - plavání (OH 2004)
Justine Heninová, Amelie Mauresmová (OH 2004),
finalistky tenisové dvouhry, zvítězila Heninová) – tenis
Emil Zátopek – běh 10 000 m
Robert Mathias – desetiboj
Alain Mimoun – maraton
Cassius Clay – box
Antonius Johannes Geesink – judo
Dick Fosbury – výška
Mark Spitz – plavání
Nadia Comaneciová – gymnastika
Alexander Ditjanin – gymnastika
Carl Lewis – dálka
Greg Louganis – skoky do vody
Linford Christie – běh 100 m
David Douillet – judo
Cathy Freemanová – běh 400 m
Tony Estanguet - kajak slalom
Liu Xiang – běh 110 m překážek OH 2008
Kelly Holmesová – běh 800 m OH 2012

Nominál známky (FG)
na aršíku │
na TL

1
1
1

25000
25000
25000
2

2000
7500
20000
25000

2
2
3
3
3
4
4
4

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

7500
20000
2000
7500 1928
20000
2000
7500
20000

5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
-

2000
7500
20000
3000
10000
15000
3000
10000
15000
3000
10000
15000
3000
10000
15000
3000
10000
15000

1952
1960
1972
1984
1996

- 30.8.2007, 16 známek a 16 aršíků věnovaných jednotlivých sportovním odvětvím
a disciplínám. Na každém aršíku je jedna známka s význačným čínským
sportovcem.
- 30.8.2007, 15 známek a 5 TL. Vždy tři známky z této série byly ještě vydány na
TL s 6 kupóny (3x3). Námět známek je stejný jako u předchozí série, jiná je
nominální hodnota známky a upravena je obrazová část.
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Z kapacitních důvodů uvádíme z předchozích dvou sérií na ukázku pouze jeden aršík a TL. Ostatní aršíky a TL
s výčtem vyobrazených sportovců jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu.

Aršík
judo
fotbal
vzpírání
badminton
hod kladivem
baseball
maratón
volejbal
atletika
skok o tyči
kůň na šíř
tenis
box
jachting
skoky do vody
stolní tenis

Sportovec či sportovci
na známce

známka
na TL č.

Liu Huanyan – judo
Hanxiong Wu – šerm
Sung Hyun Park – lukostřelba
Hiroyuki Tomita – gymnastika
Mizuki Noguchi – maratón
Yonghua Jiang – cyklistika
Zhu Qinan – shooting
Wang Xu – basketbal
Xing Huina – běh
Liu Xiang – běh 110m překážek
Cheng Fei - moderní gymnastika
Kong Linghui – stolní tenis
Wang Xu – zápas
Meng Guanliang and Yang Wenjun – kanoistika
Zhou Yafei – plavání
Wang Liqin - stolní tenis

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
-

Nominál známky (FG)
na aršíku │
na TL
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000

2000
7500
20000
2000
7500
20000
2000
7500
20000
3000
10000
15000
3000
10000
15000
-

- 2008, červený přetisk 2 aršíků s jednou známkou, vydaných k OH 1992 (Mi Bl
292-3) „XXIX. Jeux Olympiques Pékin“. Námět známek na aršíku - hod oštěpem a
sportovní gymnastika - prostná žen. Oba přetisky známky na hodnotu 15000 FG.
- 2008, červený přetisk aršíku s jednou známkou, vydanému k OH 1992 (Mi Bl
290) „ 35e Anniversaire de la mort Pablo Casals“, „Anthénes 2004, Pékin 2008“.
Námět známky skok o tyči, přetisk známky na hodnotu 25000 FG. (pozn. Pablo
Casals byl vynikající španělsko-katalánský violoncellista a dirigent (1876-1973)
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- 2008, přetisk 2 aršíků s jednou známkou, vydaných k OH 1996 (Mi Bl 473 a 479)
„XXIX. Jeux Olympiques Pékin“. První aršík se známkou stolní tenis – černý
přetisk. Známka přetištěna na hodnotu 15000 FG, druhý aršík se zn. jezdectví –
červený přetisk. Známka přetištěna na hodnotu 14000 FG.
- 2008, červený přetisk 5 aršíků, vydaných k OH 2000 (Mi 2799-2803 disk žen,
oštěp, disk muži, koule, kladivo; Mi 2809-2813 judo, zápas, judo, box, box; Mi
2814-2818 badminton, pozemní hokej, baseball, šerm, vzpírání; Mi 2819-2823
jezdectví, lukostřelba, jezdectví, střelba-broky, střelba-pistole; Mi 2829-2833 vše
tenis). Každý aršík obsahuje 5 známek a 1 kupón. Všechny známky přetištěny na
hodnotu 5000 FG. (K OH 2000 bylo vydáno celkem 50 známek na 10 aršících Mi
2794-2843, přetisky k OH 2008 se zjistily zatím na pěti aršících).

46. Guinea-Bissau

- 15.7.2005, 6 známek (6x350 FCFA), běh, hod diskem, jezdectví, cyklistika, box,
plavání. Známky tištěny v TL (3x3 se 3 kupóny v prostřední řadě TL)
- 15.7.2005 aršík s jednou zn. 2500 FCFA, hod diskem, lední hokej, motokros.
- 10.3. 2008, aršík ze 4 známkami (4x175 FCFA), kopaná, cyklistika, judo, stolní
tenis
- 2009, 54 známek s čínskými olympijskými medailisty. Známky tištěny v aršíkové
úpravě, 9 aršíků se 6 zn. (2x3), všechny aršíky 2x350 FCFA, 2x450 FCFA, 2x1000
FCFA. Náměty známek jednotlivých aršíků: skoky do vody a jachting; skoky do
vody; stolní tenis; 3x gymnastika; vzpírání; kanoistika a veslování; skoky na
trampolíně, zápas, šerm, plavání a gymnastika.
- 2009, 16 známek s čínskými olympijskými medailisty (všechny 600 FCFA).
Známky tištěny v aršíkové úpravě, 4 aršíky se 4 zn. (2x2). Náměty známek
jednotlivých aršíků: stolní tenis, lukostřelba a střelba; badminton; box a vzpírání;
judo.
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47. Guyana
48. Haiti

49. Honduras

- 22.4.2008, aršík se 4 známkami (4 x $100), pozemní hokej, basketbal, judo,
střelba
- 2007, aršík se 6 známkami (6 x 6,00 G), maskoti a logo OH. Aršík vyšel ve
čtyřech verzích, lišících se písmenem uprostřed dole. Existují aršíky s písmenem
A, B, C a D. Těchto šest známek z aršíků bylo vydáno v TL 4x6 známek (vše 10 G)
tištěných na textilii. Na okrajích aršíků i TL jsou piktogramy jednotlivých sportů.
- 2007, dva aršíky v provedení 3D, na obou aršících je 6 známek (6 x 10 G), jedna
obdélníková známka s palácem a pět kulatých známek. Na prvním aršíku jsou
vyobrazeny maskoti OH, na druhém zajímavá místa v Číně.
- 30.7.2008 3 lep pochodeň v ruce, 5 lep běh, 5 lep bojová umění, 25 lep kopaná
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LETEM SPORTOVNĚ FILATELISTICKÝM SVĚTEM
Z PRODUKCE ČÍNSKÉ POŠTY
24. zimní univerziáda – Harbin
Univerziáda v čínském Harbinu (česky Charpin) se
konala v termínu 18.-28. 2. 2009 a soutěžilo se ve 12
sportovních odvětvích. Naši univerzitní sportovci získali
celkem 9 medaili (1-3-5). Jediné naše zlato vybojoval
biatlonista Jaroslav Soukup v závodě na 15 km
s hromadným startem.
Čínská pošta vydala 18.2.2009 dvě známky, obě nominální hodnoty 120 fen. Námětem je emblém a
maskot 24. zimní univerziády. TL obsahuje 12 známek (6x2).

16. asijské hry 2010
se
budou
konat
v čínském
Guangzhou až ke konci příštího roku (od
11. do 27. listopadu 2010), ale již
30.6.2009 vydala Čínská pošta první
filatelistické
materiály
k tomuto
sportovnímu podniku.
Dvě známky
hodnoty 120 fen (na jedné je emblém
asijských her, na druhé maskot), dva TL o 8 známkách
(4x2) o rozměrech 210x170 mm a 190x130 mm, dvě
FDC a dvě analogické pohlednice a 4 příležitostná
razítka.
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16. středomořské hry (ang. Mediterranean Games, it. Giochi del Mediterraneo)
hostila ve dnech 25.6. – 5.7. 2009 italská Pescara. Her se zúčastnili sportovci z
23 zemí a soutěžilo se v 28 sportech. Italská pošta vydala k této sportovní
události 5.5. 2009 příležitostnou známku hodnoty 0,60€ a razítko. Ke konání
Středomořských her vydalo známky ještě Alžírsko (2 známky: 15,00 Din jachting

a 20,00 Din jezdectví) a San
Marino (3 známky: 0,50 €
běh, 1,40 € cyklistika, 1,70 €
zápas).

13. hry malých států Evropy (Games of the Small States of Europe)
se konaly na ostrově Kypr ve dnech 1.-6. 6.2009. Her se pravidelně účastní 8 malých evropských
zemí: Andorra, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta,
Monako a San Marino. Tento rok se soutěžilo ve 12 sportovních
odvětvích a nejúspěšnějšími se stali sportovci domácího Kypru. Známky
k 13. hrám malých států vydala mimo pořádající Kypr (3 známky: 0,22 €
tenis, 0,34 € jachting, 0,43 € cyklistika) také Malta (5 známek) 0,10 €

jachting, 0,19 €
judo
0,37 €
broková střelba,
0,67 € plavání,
1,77 € lehká
atletika - běh.
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Z PRODUKCE ITALSKÉ POŠTY
Vedle známky a razítka ke Středomořským hrám, které již byly zmíněny v předchozím článku, vydala
letos Italská pošta ještě další se sportovním námětem.

6. 6. Motocykl Gilera

20.6. Světový pohár v baseballu

25.6. Inter Milán
fotbalový mistr
2008/09

18.7. XIII. mistrovství světa v plavání

ANDRUS VEERPALU
Estonská pošta vydala 17.4.2009 příležitostnou dopisnici a razítko k úspěchu Andruse Veerpala na MS
v klasickém lyžování v Liberci. Veerpalu se stal mistrem světa v běhu na lyžích na 15 km klasicky a na druhou
pozici, stejně jako na ZOH 2006 v Turíně, odsunul našeho Lukáše Bauera. Narodil se 8. února 1971 v Pärnu. Je
dvojnásobný olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa. Vyhrál šest závodů světového poháru. Čtyřikrát byl
vyhlášen jako nejlepší sportovec své země. Má čtyři potomky, dvě dcery a dva syny
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Stručně na závěr
3,

4.

1.

5.

2.
3.

6.

4.

8.
7.
9.

12.

11.
1. USA 26.7.2009 Baseball - Dvorana slávy
2. USA 14.7.2009 Baseball - St. Louis stadión
3. Egypt 29.4.2009 Národní sportovní shromáždění
4. Alandy 8.5.2009 Islandské hry
5. USA 24.5.2009 Závod 500 mil Indianopolis
6. Island 7.5.2009 100 let národní sportovně
cvičitelské mládežnické organizace (UMFI)
7. Saint Pierre a Miquelon 10.6.2009 Tenis

10.

13.

8. Monako 18.-25.5.2009 Automobilová Grand Prix
9. Andorra 13.7.2009 Tour de France
10. Izrael 20.6.2009 18. Maccabijské hry
11. Srbsko 31.3.2009 Letní univerziáda Bělehrad
12. Bulharsko 28.5.2009 80 let klubu Lokomotiv Sofia
13. Monako 23.-27.6. 2009 Mezinárodní parkur
Monte Carlo

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Josef Kočí 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 2009

OLYMPSPORT
zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
odborné sekce České námětové společnosti SČF
adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389

mail: olympsport@gmail.com, http://www.olymp-sport.cz
Předseda
Místopředseda
Sekretář
Pokladník
Redaktor
Revizor účtu
Knihovník

Jaroslav PETRÁSEK, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod
Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Václav DIVIŠ, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1
Bedřich POLÁK, P.O.Box 47, 150 21 Praha 5
Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno
Jaroslav JELÍNEK, Javorová 608, 252 43 Průhonice
Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky
84

petrasek@olymp-sport.cz
janousek@olymp-sport.cz
divis@olymp-sport.cz
polak@olymp-sport.cz
petras@olymp-sport.cz
jasek@olymp-sport.cz

