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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

Použitím sloganu nejmenované televize v minulém čase se dá výstižně
popsat život sportovních fanoušků v druhé polovině letošního února. ZOH
ve Vancouveru jsou minulostí a my můžeme bilancovat nejen sportovní,
ale také filatelistické výsledky, které Hry přinesly. Více na stranách 15-17.

ZPRÁVY Z VEDENÍ

VIVAT BEDŘICH!
Dne 26.2.2010 se v plné psychické svěžesti dožil pan Bedřich Polák 80 let!
Není pravděpodobně v celém Olympsportu nikdo, kdo by pro něj vykonal v
posledních desítkách let tolik mravenčí práce jako on. Po dlouhá léta vykonával
funkci hospodáře a také novinkáře Olympsportu, dále jej zastupoval v České
olympijské akademii, podílel se na řadě publikací Olympsportu a vystavoval svoji
Prahu sportovní, filatelistickou antologii rodiny Zátopkových a doklady
dokumentující pobyt J.A.Samaranche v Česku.
Původním povoláním projektant technolog v Chemoprojektu se nesmazatelně
zapsal i do kroniky Olympsportu. Jeho každoroční zprávy o stavu kasy
Olympsportu na členských schůzích, nejrůznější hlášení, výpisy, připravované
plány činnosti, zejména však rozesílání novinek Olympsportu, to vše obsahoval
jeho každodenní život. Jeho celoživotní působení ve filatelii bylo oceněno řadou
nejvyšších vyznamenání Svazu českých filatelistů.
Měl jsem to štěstí, spolupracovat s Bédou více než dvacet let a dobře si
pamatuji i náš první kontakt na jednom z prvních setkání Olympsportu. Prodával mi tenkrát jakýsi doporučený
dopis a bylo to delší dohadování. Dodnes jej mám v exponátu. Snad mohu tvrdit, že postupem doby jsem s
Bedřichem navázal to, čemu se říká přátelství a snad i on má z našeho dlouhodobého kontaktu obdobné pocity
jako já. Oba víme o sobě své a oba jsme přesvědčení o tom, že ten druhý, navzdory některým jeho nedostatkům,
dělá pro úspěšnou činnost té naší instituce to, co v dané chvíli považuje za nejlepší. Asi Bédova sportovní činnost
v mládí měla za důsledek to, že když se do něčeho zakousne, těžko ho od toho odvrátíte. Hrál totiž rugby, tuším,
že v Dukle a rugbista, to je tvrdá palice. Při dohadování čehosi s někým jej devatenáctkrát ten dotyčný dveřmi
vyhodí a Bedřich vleze dovnitř po dvacáté oknem a o své pravdě ho ukecá. A že z toho má Olympsport prospěch,
to si buďte jisti!.
Milý Bedřichu, za všechny členy Olympsportu Ti do dalších let přeji hodně zdraví, spokojenosti a dobrých výsledků Tvých
exponátů na budoucích filatelistických výstavách.
Prostě, ať se Ti daří a zdraví Ti slouží!
Upřímně, Tvůj Jarda Petrásek
Se souhlasem zástupců pražského Klubu filatelistů 00-15 otiskujeme také jejich gratulaci Bedřichovi:
Vážení přátelé,
v pátek 26. února 2010 oslavil své 80. narozeniny pan Bedřich Polák, dlouholetý významný činovník ve filatelii,
vystavovatel, člen výboru České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT a organizátor řady
filatelistických výstav.
Patří k významným propagátorům filatelistického materiálu se sportovní a olympijskou tématikou, ale zaměřuje
se i na motivy Prahy, Pražského hradu a motivy se vztahem k československým a českým prezidentům a státním
symbolům. Ve své tvorbě exponátů prosazuje využívání celin a celistvostí s upřednostněním materiálů poštou
prošlých. Jeho exponáty můžeme vidět i na virtuální výstavě EXPONET "Praha sportovní" (http://www.japhila.cz/hof/0310/index0310a.htm ),
"Olympsport a předseda MOV pan J. A. Samaranch" ( http://www.japhila.cz/hof/0524/index0524a.htm )
"Zátopkovi" ( http://www.japhila.cz/hof/0525/index0525a.htm ).
O své zkušenosti se Béďa Polák dělí i se svými přáteli a na půdě našeho klubu přednesl tři přednášky, které
věnoval právě tvorbě exponátů s ukázkami použití materiálů poštovní historie a celin v námětové filatelii.
PŘEJEME BÉĎOVI HODNĚ ZDRAVÍ A DALŠÍCH FILATELISTICKÝCH ÚSPĚCHŮ!
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, v Praze
Jiří Vácha, předseda, a Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel
Mili sběratelé,
Jsem nový člen OLYMPSPORTU. Jsem sběratel originálních podpisů mistrů světa a olympijských vítězů.
Speciálně hledám podpisy těchto 4 sportovců:
Willi Dick, František Donath, Otakar Německý, Rudolf Burkert
Kdo mi pomůže najít podpisy výše uvedených, nebo pokud znáte někoho, kdo tyto podpisy má, toho čeká
odměna. Platím 200 EUR za podpis (podle kvality i více). Těším se na Vaše odpovědi.
S pozdravem ze Švýcarska
Marc LEVIE, Rehalpstrasse, 8008 ZURICH, marclevie@hotmail.com
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ZMĚNA ADRESY
Opravte si v adresáři OS adresu u přítele Antonína Hobzy: Na Čihadle 9/1125, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Pro
úplnost ještě mail hobza.ant@volny.cz a mobil 606 759 578.

NOVINKY OLYMPSPORTU
OS-1/10 - OVS s logem CZECH TEAM a logem
ZOH, který od ledna používal Český olympijský
výbor, je prvním sportovním razítkem roku 2010.
Olympsport vydal s tímto OVS obálku s přítiskem,
na kterém je logo Českého olympijského výboru.
XVI. Zimní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších - Ruční
příležitostné poštovní razítko
k tradičním zimním národním
sportovním hrám zaměstnanců
připravila Česká pošta. Ve
dnech 23.-25. 1. 2010 fungovala v Harrachově v hotelu
FIT&FUN příležitostná poštovní
přepážka pošty Pardubice 2
(PSČ 530 02).

OS-2/10 - 100 let od založení organizace Vysokoškolského sportu známým mykologem Františkem Smotlachou
přineslo další OVS. Dne 9.2.2010 zhotovil OS
obálku s OVS a přítiskem, na kterém je logo České
asociace univerzitního sportu. Razítko je používáno
od srpna 2009 ve výplatním strojku HASSLER
v nakladatelství OLYMPIA. Více o tomto OVS a České asociaci vysokoškolského sportu viz Zpravodaj číslo 3/2009
str. 56-57.
OS-3/10 – OS nezapomněl ani na úspěšné MS v cyklokrosu, které se konalo poslední lednový víkend na naší
půdě v Táboře a přineslo České republice dvě zlata. Na strojovém razítku je vyobrazen mistr světa v kategorii elite
Zdeněk Štybar a zmíněn je i nositel dalšího zlata, junior, Tomáš Paprstka. OS vydal také příležitostnou dopisnici
s přítiskem, na kterém je radující se Zdeněk Štybar při průjezdu cílem mistrovského závodu.
-jpb-

KANADA, TA JE TA TAM … (praví stará trampská píseň)
A je to tady! To, co začalo před sedmi roky v Praze
vyvrcholilo poslední únorový den. Právě v Praze při zasedání MOV byl ze tří kandidátů zvolen kanadský Vancouver
jako pořadatel XXI. zimních olympijských her.
Co z české provenience k olympiádě máme? Známku,
PR1 a FDC. 10.2.2010 proběhl v Praze v Poštovním muzeu
křest olympijské známky, který
uspořádala Česká pošta, ČOV,
Poštovní muzeum a Olympsport.
Vydán byl i pamětní list a PR s logem
Českého teamu a logem ZOH. Razítko bylo používáno (mimo den vydání
známky) po celou dobu konání ZOH
(13.-28.2.2010) na poště Praha 1.
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Dále spatřil světlo světa OVS, použitý pro přepravu zásilek příležitostného letu Praha – Vancouver, které
s poslední částí naší výpravy odcestovaly 11.2. do Kanady. Na OVS najdeme vyobrazenou Blanku Paulů, členku
stříbrné štafety ze Sarajeva 1984. Na stříbru se s ní podílely Květa Jeriová, Gabriela Svobodová a Dagmar
Švubová.

Odeslané zásilky byly opatřeny letovým kašetem v modré barvě
a na rubové straně příležitostným razítkem pošty Vancouver ze dne
zahájení
her
12.2.2010.
Přítiskové
dopisnice
existují
k příležitostnému letu (Richmond Olympic Oval) (4/2010) a
k zahájení ZOH (BC Palace Stadium) (5/2010).

Dne 24.3.2010 vydala Česká pošta
příležitostnou známku hodnoty 10 Kč na
počest dvojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové. V den
vydání bylo používáno na poštách Praha 1 a Velký Osek
příležitostné ruční razítko s portrétem veleúspěšné rychlobruslařky.
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OS k oběma razítkům připravil přítiskové obálky (OS-07/10 Zlatá Martina s medailemi, OS-08/10 Návrh budoucí
rychlobruslařské dráhy ve Velkém Oseku).
Další razítka, připomínající medailové úspěchy
našich sportovců na XXI. ZOH ve Vancouveru, jak bylo
přislíbeno, připravil Olympsport. Ve stejný den, kdy byla
vydána příležitostná známka (24.3.2010), byl na poště
Praha 1 používán OVS s příležitostnou vložkou na
počest dvojnásobného bronzového medailisty Lukáše
Bauera (intervalový závod
v běhu na 15 km volnou
technikou a člen štafety
4x10
km).
Přítisková
dopisnice OS-09/10. Další
dvě
razítka
byla
24.3.2010 používána na
poště Praha 6. Strojové
razítko
černé
barvy
s portrétem bronzové Šárky
Záhrobské a logem ZOH.
Přítisková dopisnice OS10/10. A příležitostný štoček
ve
výplatním
strojku
Postalia s portréty členů bronzové štafety (Martin Jakš,
Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal) a logem ZOH.
Přítisková dopisnice OS-11/10.
-jp- a -jpb-

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
V pořadí již 58. setkání Olympsportu se uskutečnilo
v Praze dne 20.3.2010 v budově Českého střeleckého
svazu. Pozorným hostitelem, jako již několikrát, byl
místopředseda OS Láďa Janoušek. Setkání mělo
tradiční průběh. Na úvod proběhla výměnná schůzka a pak nás předseda Jarda Petrásek informoval o novinkách,
které Olympsport pro své členy připravil. Připomenul výstavy, které se chystají, zhodnotil vánoční aukci a mluvil o
změnách ve vedení FIPO, o kterých jste byli informování v minulém čísle Zpravodaje.
Honza Petrás předal předsedovi od přátel ze Slovenské spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF)
ocenění, které mu bylo uděleno za dloholetou spolupráci na slavnostním zasedání SSOŠF k příležitosti 15. výročí
založení společnosti, a kterého se Jarda Petrásek nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Dále redaktor
Zpravodaje vyhodnotil výsledky tipovací soutěže k ZOH 2010, kterou vyhlásil v minulém čísle Zpravodaje. Soutěž
se setkala s velkým zájmem a zúčastnilo se jí 19 členů OS. Na přední umístění bylo třeba z devatenácti otázek
uhodnout více jak polovinu. V soutěži zvítězil Jiří Zdarsa z Ivančic s 11 správnými tipy, druhý skončil se stejným
výsledkem Ivo Petr z Brna. O vítězi rozhodla dodatečná, 20. otázka, kterou lépe tipoval přítel Zdarsa. Třetí místo
obsadil Jiří Fabián z Pardubic s 10 správnými tipy. 10 správným tipů měli ještě čtvrtý Ladislav Kočí z Přelouče a
pátý Bedřich Polák, ale horší tipy u poslední otázky je odsunuli z medailových pozic. První dva se mohou těšit na
ceny za vítězství v soutěži (jen prosím o krátké strpení), třetí, přítel Fabián, si přebral výhru přímo na setkání OS.
K setkání Olympsportu byla vydána dopisnice s přítiskem (OS-6/10) na počest Miloslava Loose,
nejstaršího českého olympionika, který zemřel 2. března 2010. Na poště Praha 6 byl v den setkání, 20. 3.
2010, používán příležitostný štoček ve výplatním strojku POSTALIA, připomínající tohoto neobyčejného
člověka. Jak získal Miloslav Loos svoji bronzovou olympijskou medaili, která je vzpomenuta na OVS, je
vysvětleno na následující stránce.
-jpb-

ZEMŘEL MILOSLAV LOOS
V úterý 2. března 2010 zemřel ve věku 96 let nejstarší český
olympionik cyklista Miloslav Loos. Startoval na olympijských hrách v
Berlíně v roce 1936, v prvním ročníku Závodu míru v roce 1948
obsadil šesté místo a dlouhé roky byl trenérem reprezentace. V
roce 1937 vybojoval zlatou medaili na domácím šampionátu a celkem
dvanáctkrát startoval na nejtěžším českém silničním závodu Praha Karlovy Vary - Praha.
Milan Loos byl v 96 letech nejstarším
českým olympionikem Foto: ČTK
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Před šesti lety, k devadesátým narozeninám Miloslava Loose, vyšel v MF
DNES článek Tomáše Macka, který nám přibližuje jeho život:
Cyklista Miloslav Loos má doma bronzovou olympijskou medaili z her v Berlíně 1936.
Takovou, která v žádných statistikách není zanesena!
Silniční závod na 100 km vrcholí. Poslední kilometr. Loos uniká s Francouzi Cherpentierem a Lapebiem, svorně
šlapou po klopené dráze autodromu Avus. Sportovní tragédie je dílem okamžiku. Zezadu se přiřítí Ital Favalli a
sestřelí Loose k zemi. Čech není klasifikován. Dodatečně však obdrží bronzovou medaili. „Organizátory trápilo
svědomí. Na posledním kilometru jsem totiž byl v ochranné zóně,“ vysvětluje. „Tady ji mám,“ sahá do vitríny. Vitální
veterán oslaví v úterý devadesáté narozeniny (narodil se 20. ledna 1914), je čtvrtým nejstarším žijícím českým
olympionikem. Primát drží třiadevadesátiletý basketbalista Jiří Čtyřoký.
„Svých šest závodních kol jsem věnoval muzeu. Dali mi za to jedno nové, francouzské Fort,“ ukazuje stroj, který
stojí v obývacím pokoji pražského bytu. „Má dvanáct převodů. Já měl na olympiádě v Berlíně jen tři.“ Byl to tehdy
závod na ostří nože. „Pumpičky jsme měli ocelové, žádný dural. Belgičané je vytáhli a začali do nás mlátit. Taková
sprosťárna!“ vzpomíná. Hrám vládly hákové kříže a Hitler, nacisté se vytahovali před světem. Olympijská vesnice?
Luxusní jednopatrové vily. „A jídla tolik, že jsme ho nestačili sníst.“ Když česká výprava kráčela po Olympijském
stadionu, stál Hitler vpravo. Loos zavelel „vlevo hleď“ a Čechoslováci od vůdce demonstrativně odvrátili hlavu. „Šlo
o otevřenou provokaci. Už ani nevěřím, že jsem měl takovou odvahu.“
Za protektorátu musel na nucené práce do dejvické továrny Askania, v pískovně a brusírně vyráběl ponorkové
díly. Zničil si tam plíce. Po válce plival krev, onemocněl tuberkulózou. „Lékař mi řekl: Jednu plíci máte roztrženou.
Přesto jsem dál trénoval.“ V prvním ročníku Závodu míru skončil v roce 1948 šestý. „Víte, já měl bohatý život,“
povídá. V mládí se vyučil typografem, při práci vystudoval filozofii, za mobilizace velel baterii protiletadlového
dělostřelectva. V roce 1947 si otevřel malou tiskárnu. „Pak přišel bolševik a udělal ze mě potrubáře.“ Na druhý
Závod míru už nesměl, byl politicky nepřijatelný. Ale k velké cyklistice se vrátil. O deset let později jako
reprezentační trenér. „Za socialismu jsem byl jediný, který neměl legitimaci KSČ.“ S přestávkami vydržel ve funkci
patnáct let. „Občas mě vyhodili, když sehnali vhodnějšího soudruha. Pak mě zase oprášili a vzali nazpět.“ V
devadesáti letech srší energií. „Rekonstruovali jsme podkroví a děda tahal po schodech kýble i dlaždičky,“ říká jeho
vnuk Petr Andrýsek.
„Nemůžu se dočkat, až bude březen a zase sednu na kolo,“ těší se Loos. „Skoro jednu plíci mám pryč, ale jinak
jsem úplně zdravý.“ Jen dcera, zdravotní laborantka, lamentuje. „Nerada mě na kole vidí.“

PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU SE USKUTEČNÍ V BRNĚ 25. 9. 2010
Poznačte si do svých diářů datum podzimního setkání Olympsportu – 25. září 2010 a
místo konání BRNO. Tento termín byl zvolen v souvislosti s konáním Mistrovství světa
v basketbalu 2010, kdy zápasy dvou základních skupin (C a D) proběhnou právě v Brně. Ve
skupině D se naše reprezentantky utkají v pátek 24.9. od 18 hodin s Ruskami a v sobotu 25.9.
od 20.15 hodin s Japonkami. Zájemci o basketbal tak mohou spojit dvě akce dohromady.
Předprodej vstupenek byl zahájen začátkem dubna v síti Ticketportal.
K setkání Olympsport připraví příležitostné
razítko a dopisnici s přítiskem s námětem
z historie našeho ženského basketbalu. Česká
pošta připravuje k tomuto sportovnímu svátku na
1.9.2010 vydání příležitostné známky v hodnotě

17Kč a FDC. V místech konání MS – Ostravě, Brně a Karlových Varech budou používána
příležitostná razítka, s námětem basketbalistky v různých fázích basketbalové akce. S tímto
nápadem přišel náš předseda Jarda Petrásek a Česká pošta jeho návrh realizovala.
Více informací o setkání v příštím čísle
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Pokračování z minulého čísla

Exponát Romana Babuta

Přežijte se ctí
ZAČÁTEK REGULERNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Úspěšná akce s první velikonoční poštovní službou motivovala POW ve Woldenbergu k organizování regulérní vnitřní poštovní
služby, která byla zahájena za mrazivého května 1942. Táborové poštovní systémy byly založené na zkušenostech polských
poštovních zaměstnanců - důstojníků (válečných zajatců) a pravidlech vojenských posádek. Uspořádání poštovních služeb
schvalovalo německé vedení tábora..Táborové pošty byly ustavené ve čtyřech táborech. Poštovní služby jako obyčejný dopis a
pohlednice mohly být také doporučené i expresní. Platilo se táborovou měnou, tzv.Lagermarkami a z těchto důvodů byly
vydávané táborovou poštovní správou známky, poštovní formuláře a miniaturní známkové
archy..Začátek poštovních služeb byl spojený s vydáním prvních známkových emisí. Pro tisk
poštovních známek byly používané různé druhy papíru i dostupných tiskařských technologií.

PRVNÍ VYDÁNÍ ZNÁMEK TÁBOROVÝCH POŠT

TÁBOR VIIA MURNAU
1. vydání: 6 X 1942
Počet vyd. známek: 26.030

TÁBOR IIC WOLDENBERG TÁBOR IID GROSS BORN TÁBOR IIE NEUBRANDENBURG
1. vydání: 4 V 1942
1. vydání: 11 XII 1943
1. vydání: 22 I 1944
Počet vyd. známek: 677.635 Počet vyd. známek 120250 Počet vydaných známek: 12 357

TÁBOROVÉ TECHNOLOGIE TISKU
Tiskařská zařízení pro výrobu poštovních známek a dalších tiskovin byla velmi primitivní. Pro tisk sloužily matrice, vyrobené
jednotlivě z malých dřevorytů, udělaných uměleckými rytci, kteří byli mezi vězni. V kvalitě papíru a dalších tiskařských potřeb
byly značné rozdíly, což se projevovalo na vzhledu finálního výrobku.
ZKOUŠKY BAREV

DEFINITIVNÍ BARVY

TÁBOR IIA MURNAU, 10 December 1943. Příležitostná poštovní známka připomínající 50. jezdecké
závody, uspořádané Táborovou jezdeckou asociací.
Známky byly tištěny v malém nákladu v různé době, což
způsobilo rozdíly v barevných odstínech jednotlivých nákladů.
Unikátní zkusmé tisky 20 Pfg "koňské" známky
v různých odstínech hnědé barvy.
Dole: zadní strana ústřižku.

Jednou z důležitých společenských událostí v Murnau byly nedělní dopolední závody, ve kterých jezdci na koních,
zhotovených z kusů lepenky, závodili ve vrhání kostek. To byl velmi populární "sport" s mnoha uzavíranými
sázkami. Mezi členy asociace byli též známí polští olympionici, J. Trynkwald, bronzový medailista z Amsterodamu
1928 a S. Seweryn, stříbrný medailista z Berlína 1936.
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Nedostatek všech druhů materiálů a vybavení pro tisk vedl k používání papíru od cigaretového až po karton, k rozdílům v
odstínech barvy, velikosti známek a dalších poštovních forem, druhů perforace apod.

PERFORACE
Gross Bomská tiskárna používala vyřazená hodinová
kolečka k ručnímu perforování známek..

Část aršíku před provedení perforace.

Ojedinělý větší část tiskového archu
s viditelnou perforací.

NANÁŠENÍ LEPU

Kvůli nedostatku klovatiny, se lep nanášel
pouze na zadní stranu známek, nikoliv
na okraje archu.

Ve většině POW táborů byly však známky tištěné po jednotlivých kusech na různý, právě dostupný papír. Z podobných
důvodů velikost jednotlivých známek nebyla veliká. S pomocí
švédského Červeného kříže byla doplňována zásoba tiskařského papíru i dalšího materiálu. S jistou pravidelností byly
tyto zásoby doplňované od poloviny roku 1944, což umožňovalo tisk větších formátů a u olympijských vydání tisk desetikusových tiskových archů.

8

POŠTOVNÍ SLUŽBY a SAZBY
S využitím zkušeností předválečných poštovních
důstojníků, zařídila táborová pošta pravidelné služby
pro doručování zásilek.

Tiskovina, odeslaná ve Woldenbergu 25 VI.1944.

Celina, 5Pf, odeslaná v Gross Bornu 23.XII.1944

Ilustrovaná poštovní celina (obrázek na zadní straně) odeslaná
DOPORUČENĚ
a
EXPRES
z Gross Bornu 14.8.1944.

Doplatní známka 20 Pf
dvojnásobek chybějícího
poštovného) na dopise
s nedostačující frankaturou.
Woldenberg 12.IX.1944.
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7. PRO PŘEŽÍTÍ SE CTÍ ... OLYMPIJSKÝ DUCH
OLYMPIJSKÝ ROK 1944 V TÁBOŘE IIC WOLDENBERG
Vrcholící sportovní aktivity v polských vojenských zajateckých táborech byly předvedené v olympijském roce 1944. Ve dvou
táborech OF IIC a OF IID se konaly táborové olympijské hry s oficiálním oeremoniálem a bohatým sportovním i kulturním
programem. Vězňové použili všechny své umělecké schopnosti a fantazii k tomu, aby vytvořili pohlednice, vstupenky, programy,
diplomy a pamětní listy, ozdobené olympijskou a vlasteneckou symbolikou.

SOUTĚŽ V TVORBĚ OLYMPIJSKÝCH ZNÁMEK

Táborové vybavení tiskárenským zařízením bylo velmi
primitivní.. Známky byly tištěny na jednotlivých samostatných kouscích papíru. Tiskové zkoušky byly provedené v hnědočervené a fialověčervené barvě a byly
označené na zadní straně "PRÓBA".

Padělek známky proti zájmům sběratelů: neexistující zkouška tisku v zelené
barvě a také tisk na tenkém
cigaretovém papíře.

Essay 10Pf návrhu Woldenbergské
známky v černé barvě je jediným známým kusem.
Svaz táborových vojenských klubů, pracující v táboře IIC Woldenberg zorganizoval ve Woldenbergu vězeňské sportovní hry
proto, aby připomenul olympijský rok 1944. Hry se konaly od 23. července do 13. srpna 1944, v posledním dnu her táborová
pošta Woldenberg vydala příležitostnou známku a používala i příležitostné olympijské razítko.

Doporučeně odeslaný dopis, frankovaný čtyřmi 10Pf olympijskými známkami, přesně podle tarifu.
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Olympijští medailisté a filatelie (49)
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY

MONTREAL 1976 (1. část)

LEHKÁ ATLETIKA
ACKERMANN-WITSCHAS Rosemarie (Německá demokratická republika) – zlato ve skoku vysokém v soutěži
žen
FM
Z
GRENADA GRENADÍNY 1995
Yv. 1742 (1742/7)
Mi. 2094 (2094/9)
BAUTISTA-ROCHA Daniel (Mexico) – zlato v chůzi na 20 km
FM
Z
NIGER
1980
Yv. 500 (499/502)
Mi.696 (695/8)
( ten s číslem 13 zatímco s číslem 17 je Gonzales, který skončil na 5. místě)
1980
Yv. 517 (516/9)
Mi. 715 (714/7)
(Yv. 500 s přetiskem „Damilano“ na počest jeho vítězství v roce 1980)
BEYER Udo (Německá demokratická republika) – zlato ve vrhu koulí
FM
Z
GHANA
1976
Yv. 577 (577/80)
Mi. 686 (686/89)
1976
Yv. BF66
Mi. BF69
Z
MADAGASKAR
1976
Yv. A174(607/8+A174/6) Mi.824 (822/6)

BONDARČUK Anatolij (SSSR) – zlato v hodu kladivem
BORZOV Valerij (SSSR) – bronz v běhu na 100 m a ve štafetě na 4 x 100 m (štafeta ve složení
Aksinin Alexander, Kolesnikov Nikolaj, Silovs Juris a Borzov Valerij)
ČIŽOVA Naděžda (SSSR) – stříbro ve vrhu koulí v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
CASANAS-RAMIREZ Alejandro (Kuba) – stříbro v běhu na 110 m překážky
FM
Z
KUBA
1976
Yv. 1976 (1975/80)
Mi. 2181 (2180/5)
1980
Yv. 2226 (2225/7)
Mi. 2516 (2515/7)
(s označením dodatku hodnoty, viz reprodukce u XXII. Olympiády)
CIERPINSKI Waldemar (Německá demokratická republika) – zlato v běhu maratonském
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392L (1392G/M) Mi. 1520 (1516/22)
Z
GUYANA
1996
Yv. 4183 (4175/83)
Mi.
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CRAWFORD Hasely (Trinidad) – zlato v běhu na 100 m
FM
Z
TRINIDAD
1977
Yv. 354
Mi. 350
Yv. BF18
Mi. BF18
1980
Yv.422 (421/3)
Mi. 417 (416/8)
Z
MADAGASKAR
1976
Yv. 608 607/8+A174/6) Mi.823 (822/6)
DAVENPORT Willie (USA) – bronz v běhu na 110 m překážky
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
De OLIVEIRA Joao Carlos (Brasilie) – bronz ve skoku trojitém
FM
Z
BRAZÍLIE
1975
Yv. 1179
( vydání pro VII.Panamerická hry)
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1996 Yv.

Mi. 1517
Mi.

DRUT Guy (Francie) – zlato v běhu na 110 m překážky
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392X (1392U/Z) Mi. 1540 (1537/42)
Z
FRANCIE
1988 otisk strojového razítka používaného v Country, 14.5.
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FRENKEL Peter (Německá demokratická republika) – bronz v chůzi na 20 km
FUCHS Ruth (Německá demokratická republika) – zlato v hodu oštěpem v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
ECKERT-WÖCKEL Bärbel (Německá demokratická republika) – zlato v běhu na 200 m a ve
štafetě na 4 x 100 m ( štafeta běžela ve složení Oelsner-Göhr Marlies, Stecher Renate, Bodendorf
Carla a Eckert-Wöckel Bärbel)
FM
Z
GUYANA
1991
Yv. 2530 (2528/36)
Mi. 3506 (3504/12)
Z
PENRHYN
1980
Yv. 131 (125/32)
Mi. 157 (151/8)
Yv. BF22
Mi. BF 22 (159/66)
GARDERUD Andres (Švédsko) – zlato v běhu na 3000 m překážky
FM
Z
ŠVĚDSKO
1986
Yv. 1388 (1385/8)
1986
Yv. BF 14
1992
Yv. 1705 (1703/6)
(vydáno také jako sešitek) Yv. C1703

Mi. 1406 (1403/2)
Mi. BF14
Mi. 1723 (1721/4)
Mi. MH172

KIRSZENSTEIN-SZEWINSKA Irena (Polsko) – zlato v běhu na 400 m v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda)

BLAGOEVA-DIMITROVA Jordanka (Bulharsko) – bronz ve skoku vysokém v soutěži žen
CHRISTOVA-TODOROVA Ivanka Mikailova (Bulharsko) – zlato ve vrhu koulí v soutěži žen
CHTEREVA Nikolina (Bulharsko) – stříbro v běhu na 800 m v soutěži žen
VERGOVA-PETKOVA Maria (Bulharsko) – stříbro v hodu diskem v soutěži žen
FM
Z
BULHARSKO
1976
Yv. BF64
Mi. BF66 (2524/7)
KAZANKINA Tatiana (SSSR) – zlato v běhu na 800 m a v běhu na 1500m v soutěži žen
FM
Z
GHANA
1976
Yv. 579 (577/80)
Mi.688 (686/9)
1976
Yv. BF66
Mi. BF69
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JENNER William Bruce (USA) – zlato v lehkoatletickém desetiboji
FM
Z
NICARAGUA
1976
Yv. BF131
Z
PARAGUAY
1975
Yv.
1976
Yv.
Z
GAMBIA
1995
Yv. 1866 (1866/73)
Z
NEVIS
1996
Yv. 982 (976/84)
Z
DOMINICA
1996
Yv. 1968 (1967/75)
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1997 Yv.

Mi. BF96 (1963)
Mi. BF254 (2712)
Mi. BF288 (2871)
Mi. 2139 (2139/54)
Mi.
Mi.
Mi.

JUANTORENA Danger Alberto (Kuba) – zlato v běhu na 800 m a v běhu na 400 m
FM
Z
KUBA
1976
Yv. 1977,9 (1975/80) Mi.2182,4 (2180/5)
1983 Ilustrovaný aerogram na zadní straně s fotografiemi kubánských olympijských vítězů
(pokračování příště)

Připravuje Laco Kajaba
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FOTBALOVÍ FANOUŠCI VE FILATELII
Fotbal bez fanoušků si vůbec nelze představit. Nerozlučně už patří k sobě. Teprve v poslední době, k nemalé
radosti námětových filatelistů se objevují také materiály k tomuto tématu. Na známkách Argentiny z roku 1999
můžeme spatřit zaplněné hlediště
stadiónu Boca Juniors s nafukovacími
balónky v barvách několikanásobného
mistra země a na druhé známce je
rovněž zcela zaplněný stadión zakrytý
červenobílými vlajkami populárního
klubu River Plate.
Nepříliš starou módní novinkou je
líčení obličejů fanoušků, ale i fanynek
speciálními barevnými líčidly a křídami.

Poprvé se ve filatelii tato výstřední novinka objevila na aršíku Gibraltaru k MS 2006. Pozadu nezůstalo ani
Rakousko, jeden z pořadatelů předloňského ME 2008, kde byly vydané dva tiskové listy
s pomalovanými tvářemi příznivců všech šestnácti zúčastněných zemí. Na známce 65c
nechybí v barvách pěkně vyvedený český fanoušek. Zahanbit se nedal ani druhý pořadatel
ME 2008 – Švýcarsko, který vydal na rozpustilé známce mimo jiné i povzbudivé výkřiky
švýcarských fans dokonce ve třech úředních jazycích
země: německy Hopp Swiiz, francouzsky Hop Suisse a
italsky Forza Svizzera.
Už delší dobu jsou nepřehlédnutelným fenoménem
fotbalové čepice a šály. Na bulharské známce vydané k 80. výročí klubu Lokomotiv
Sofia je fanoušek se vztyčenými prsty do vítězného V s černočervenou klubovou
šálou okolo krku. A tak díky těmto neotřelým artefaktům si můžou fotbaloví
sběratelé rozmnožit svoje sbírky a rozšířit exponáty o nové téma.
Stanislav Kamenický

KANADSKÁ POŠTA V PRŮBĚHU XXI. ZOH
Navazujeme na článek, uvedený v minulém čísle Zpravodaje na str. 122-123, týkající se novinek Kanadské
pošty k XXI. ZOH ve Vancouveru. Avízované
známky byly vydány dle plánu: 12.1.2010 dvě
známky s pohledem na Vancouver a Whistler a
22.2. další dvě příležitostné známky, které
zobrazují veselí a spojující sily olympijského
ducha. Známky z obou emisí byly vydány v aršíkové
úpravě a vydány byly také speciální sešitky a FDC.
Přinášíme reprodukce PR1.
Ve výčtu známek vydaných k ZOH 2010 ve Vancouveru Kanadskou
poštou chybí ještě položka s výmluvným názvem: Oslava zlata. Tato známka byla vydána 14.2.2010, po zisku
první zlaté olympijské medaile Kanady na domácí půdě. Přestože Kanada hostila olympijské hry již potřetí, je
s podivem, že teprve 14.2.2010 se zásluhou Alexandra Bilodeaua ve freestylu dočkala první zlaté vybojované
doma. Ani v Montrealu 1976, ani v Calgary 1988 se Kanaďané nemohli radovat ze zisku nejcennější medaile.
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Známka hodnoty 57c byla vydána v sešitkové úpravě čítající 10 samolepících známek. Aršíková úprava obsahuje
dvě známky. Vydána byla obálka prvního dne s příležitostným razítkem (reprodukce vpravo pod známkou) .

Kanadská pošta připravila na závěr limitované vydání
tři aršíků s přítiskem VANCOUVER 2010 v barvách
olympijských medailí – zlaté (aršík se dvěma známkami
s po-hledem na Whistler a Vancouver z 12.1.2010),
stříbrné (aršík s 5 známkami s námětem sportů) a
bronzové (aršík s 5 známkami první série k ZOH).
Ve výčtu nesmíme
zapomenout
na
dvě
pohlednice s natištěnou známkou, se stejným námětem
jako u dvou známek z 12.1. 2010. Na pohlednici i natištěné
známce je pohled na Vancouver, resp. Whistler.
Ke změnám, oproti skutečnostem uvedeným v minulém
čísle Zpravodaje, došlo u příležitostných razítek k ZOH. Při
uzávěrce Zpravodaje č. 4/2009 nebyly k dispozici podrobnější informace o razítkách připravených Kanadskou poštou.
Tyto informace byly zveřejněny až v průběhu ledna 2010.
Celkem bylo v době konání ZOH používáno 24 ručních
příležitostných razítek čtvercového tvaru Přehled razítek
podle místa používání: Vancouver - 8 razítek - curling, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení na krátké dráze,
zahajovací/závěrečný ceremoniál, olympijská vesnice, tiskové středisko, uvítací razítko. Západní Vancouver - 6 razítek.
Freestylové disciplíny: skoky, moguly (boule) a skicross.
Snowboardové disciplíny: cross, U-rampa a paralelní obří
slalom. Whistler - 9 razítek - alpské lyžování, biatlon, boby,
běh na lyžích, saně, severská kombinace, skeleton, skoky
na lyžích, olympijská vesnice. Richmond - 1 razítko - rychlobruslení
Kulaté ruční příležitostné razítko s logem ZOH a Paralympijských her 2010 používalo 30 pošt kanadské
provincie Britská Kolumbie a 2 pošty provincie Yukon v době konání her: Abbotsford, Aldergrove, Burnaby,
Campbell River, Castlegar, Coquitlam, Courtenay, Cranbrook, Dawson City (YT), Delta, Fort Langley, Golden,
Kamloops, Kelowna, Mackenzie, Merritt, Nanaimo, Nelson, Parksville, Penticton, Powell River, Prince George,
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Prince Rupert, Squamish, Surrey, Trail, Vancouver, Vernon, Victoria, Whistler,
Whitehorse (YT), Williams Lake (pozn. YT = Yukon).
Pro Zimní paralympijské hry 2010 byla používána ve dnech konání her, 12. - 21. 3.
2010 tato razítka: Vancouver - 8 razítek - sledge hokej, curling, zahajovací ceremoniál,
závěrečný ceremoniál, 2x paralympijská vesnice, tiskové středisko a uvítací razítko.
Whistler - 3 razítka - alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích.

-jpb-

17

PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008 (VI. ČÁST)
V minulém díle Přehledu zapracoval šotek a došlo k chybnému číslování zemí – opravte si proto na straně 129:
59. Kajmanské ostrovy, 60. Kanada, 61. Katar, 62. Kazachstan, 63. Keňa. Redaktor se Vám na způsobenou chybu
omlouvá.

64. Kiribati
65. Kolumbie
66. Kongo

- 8.8.2008, 4 zn. (25; 50; 60; 75c) vzpírání; běh; cyklistika; hod oštěpem
- 1.8.2008, A s 1 zn. (10000 P), Známka se stejným námětem hodnoty 5000 P
tištěna v TL o 9 zn. (3x3) mezi známkami a na spodním okraji kupóny s maskoty.
- 28.1.2007, A s 1 zn. (3500 FC) skoky do vody. Známka na zlaté fólii v TL 4 zn.
- A se 4 zn. (4x650 F) medailisté OH, vydán nezjištěný počet aršíků
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67. Korea Jižní
68. Korea Severní

- 8.8.2008, 1 zn. (250w) gymnastika. TL o 20 zn. (4x5). Razítko prvního dne vydání
- 10.9.2001, aršík s 5 známkami (5x 56w) kruhového tvaru symbolizující olympijské
kruhy, aršík zoubkovaný i nezoubkovaný. Modrá známka – Juan Antonie
Samaranch a Yaping Deng (čínská čtyřnásobná olympijská vítězka ve stolním
tenise 1992 a 1996), Černá známka – jásající Jiang Zemin, čínský prezident.
Červená známka – Junxia Wang s vlajkou (čínská olympijská vítězka v běhu na 5
km, OH 1996). Žlutá známka – Li Ning (čínský trojnásobný olympijský vítěz ve
sportovní gymnastice z OH 1984). Zelená známka – Mingxia Fu (čínská
čtyřnásobná olympijská vítězka ve skocích do vody z let 1992-2000). Mi A č. 503
- 15.10.2007, A s 5 zn. (3; 12; 30; 70; 140w) kruhového tvaru, maskoti Beibei,
Jingjing, Huanhuan, Yingying, Nini. A 152x120 mm.
- 15.10.2007, A s 5 zn. (3; 12; 30; 70; 140w) kruhového tvaru s umělohmotným
povrchem a proměnlivým námětem, tzv. 3D . Při pohledu zprava jsou vidět maskoti
jako u předchozího aršíku, při pohledu zleva pak v jednotlivých kruzích ryby,
panda, antilopa, ptáci, abstraktní motiv. A 150x120 mm.
- 15.10.2007, 2 zn. (300; 500w) Běh přes překážky, střelba, fotbal žen; Olympijské
vítězky. Jedná se počítačově čitelný datový nosič (DVD), polepený natištěnou
osmiúhelníkovou etiketou. Známky byly koupeny známkovou agenturou, krátce po
nákupu byly však pro chybějící povolení staženy a spáleny.
- 28.3.2008, 4 zn. (3; 12; 30; 70w), kopaná, basketbal, tenis, stolní tenis. TL o 8 zn.
- 1 celinová dopisnice a 2 celinové obálky (12; 30; 70w) basketbal; tenis (na
přítisku logo OH 2008); stolní tenis (na příítisku běžci a oštěpař). Na natištěných
známkách stejný námět jako na výše uvedené sérii. Lze předpokládat, že byla
vydána i celina s natištěnou známkou s námětem kopané. Její existence se dosud
nepodařila zjistit.
- 26.6.2008, A s 1 zn. (120 w) běh s olympijskou pochodní. Na známce dvě
olympijské pochodně. A 135x92 mm zoubkovaný a nezoubkovaný.
- 2009 A se 4 zn. k 60. výročí vzniku Číny. Na známce 67w olympijský stadión.
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69. Kosovo
70. Kuba
71. Kypr
72. Kyrgyzstán

- 2008, 4 nezoubkované zn. (4x3,60 €) basketbal; volejbal; vodní pólo; tenis.
Zřejmě jde o privátní vydání, nekatalogizováno.
- 18.1.2008, 4 zn. (15; 45; 65; 75c) baseball; plavání; hod diskem; volejbal. 2 FDC
s PR1
- 5.6.2008, 4 zn. (0,22/13; 0,34/20; 0,43/25; 0,51€/30c) windsurfing; hod koulí;
tenis; střelba. FDC s PR1.
-1.3.2008, 4 známky (4x20 S), fotbal, zápas, hod oštěpem, basketbal. Známky
tištěny v TL o 16 známkách (4x4) a také v TL o 8 známkách (2x4). Mi 526-9. FDC
s PR1.
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73. Laos
74. Lesotho
75. Liberie

76. Libye
77. Lichtenštejnsko

- 2008, 4 zn. (4 x 5000 k) skok vysoký, kopaná, cyklistika, judo.
- 18.8.2008, A se 4 zn. (4 x 3,50 M) veslování, softball, zápas, volejbal.
- 8.8.2008, A se 4 zn. (4 x 30 $) Historie olympijských her, Los Angeles 1932.
Mildred Ella „Babe“ Didrikson Zaharias (1911-1956), atlet USA, olympijský vítěz
v hodu oštěpem; propagační plakát OH 1932; Helene Madisonová (1913-1970),
plavkyně USA; Chuhei Nambu (1904-1997), atlet Japonska, zlatá medaile
v trojskoku.
- 18.8.2008, 1 zn. (1,000 d) piktogramy sportů – taekwondo, judo, hod oštěpem,
plavání, cyklistika. FDC a PR1.
- 2.6.2008, 2 zn. (0,85; 1,00 Rp) maskoti Huanhuan a Jingjing jako zápasníci;
maskot Huanhuan jako fotbalista a Yingying jako stolní tenista. TL o 20 zn.(5x4).
FDC a PR1. Analogické pohlednice.
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78. Litva
79. Lotyšsko
80. Lucembursko

- 26.7.2008, 2 zn. (2,15; 2,45 lit) běh žen; jachting. TL o 25 zn. (5x5). FDC a PR1.
- 8.8.2008, 1 zn. (63 s) basketbal.
- 24.10.2008, 1 zn. (22 s) Maris Strombergs, olympijský vítěz v horských kolech
BMX. TL o 10 zn. (5x2). FDC a PR1.
- 20.5.2008, 1 zn. (0,70 €), emblém OH a olympijské kruhy. TL o 10 zn. (2x5). FDC
a PR1.

Pokračování příště

-jpb-
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Stručně na závěr:
1)

2)

3)

4)

6)

5)

7)

8)

1) Španělsko 7.9.2009, 100 let fotbalového klubu Real Sociedad San Sebastian
2) Rakousko 8.2.2010, Roger Federer
3) Polsko 25.9.2009, ME ve volejbalu žen
9)
4) Španělsko 28.10.2009, 50 let Portugalské federace džuda
5) Španělsko 8.8.2009, 73. mezinárodní sjezd řeky Sella
6) Estonsko 19.1.2010, ME v krasobruslení Tallin
7) Lybie, 5.8.2009, 25. mistrovství Afriky v basketbalu, Lybie 2009
8) Lybie, 6.10.2009, 1. kontinentální pohár ve futsalu, Lybie 2009
9) Srbsko 2010, 100 let srbského olympijského výboru

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický 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. června 2010
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