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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII

V uplynulém čase nás nejvíce zasáhly dvě sportovní události. Tou první
bylo květnové mistrovství světa v ledním hokeji, které dokázali vyhrát
překvapivě naši hokejisté. Druhou pak bylo 19. mistrovství světa v kopané,
kde triumfovali fotbalisté Španělska a po zisku titulu mistrů Evropy 2008
„usedli“ i na světový fotbalový trůn. Filatelistické novinky nejen k těmto
sportovním událostem najdete na stránkách tohoto čísla Zpravodaje.
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Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
Hned dva dopisy nám zaslal Mauricio Tecardi, sekretář FIPO
Vážení přátelé,
Komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie se setkala v Lausanne 25. června. Na programu
jednání byla mimo jiné i budoucnost FIPO. Vzhledem k tomuto významnému bodu pro FIPO z hlediska
šíření olympionismu, zejména během konání mezinárodních výstav, bylo doporučeno a všemi
přítomnými jednomyslně schváleno zřídit kancelář FIPO v Římě, zejména se zřetelem k eventuální
výstavě "Olympex 2012" při hrách XXX. olympiády v Londýně.
Ve skutečnosti FIPO již spolupracuje s Olympijským muzeem v Lausanne, které bude zodpovědné za
eventuální další Olympex. Další prestižní výstava Olympex nebude mít takové rozměry jak výstava
v Beijingu, ale rozhodně bude mít kvalitu stejně vysoké úrovně.
Ať tak nebo onak, rád bych zdůraznil, že 30. července budu schopný informovat vás přesněji o
charakteru a rysech budoucího Olympexu a termínu jeho konání.
S úctou
Mauricio Tecardi
Vážení přátelé,
16. setkání olympijských sběratelů na světovém veletrhu se bude konat v Pekingu 14.-18. října
2010. Bude organizované čínskou federací sportovní filatelie a svazem čínských filatelistů. Všechny
potřebné údaje ve věci veletrhu můžete získat u paní Chen Mo (purple.chen@163.com).
Všichni ti, kteří se účastnili předchozích ročníků veletrhu, obdrží přímo oficiální pozvání.
Srdečně zdraví
Maurizio Tecardi, generální tajemník FIPO

VIGNĚTA
která je vyobrazena, je určitě známa i zcela začínajícím olympijským
filatelistům. Byla vydána v řadě jazykových mutací k olympijským hrám 1936
v Berlíně. V horní části oválu je nápis XI. Olympische Spiele Berlin 1936,
v dolní části 1. bis 16. August. Tyto dvě části nápisu jsou podle jazykové
mutace vždy v příslušném jazyce. Tedy i česká mutace má tyto části nadpisu
v češtině.
Oproti tomu je nápis na spodním okraji zvonu vždy pouze v němčině: Ich
rufe die Jugend der Welt, což my slabší němčináři překládáme jako Zvu
mládež světa. Jedna jediná vigněta z celé série má tento text nikoliv
v němčině, ale ve stejném jazyce jako ostatní text. Jedná se o vignětu
jugoslávskou. Na ní je tento text nejspíše v srbštině a zní takto: ZOVEM
OMLADINU SVĚTA. Ví někdo z čtenářů, proč tomu tak je?
Případná vysvětlení zasílejte redaktorovi zpravodaje.

OPRAVTE SI V ADRESÁŘI OLYMPSPORTU
ZMĚNA mailových adres:
Josef Farský
jofarskyjo@seznam.cz
Laco Kajaba
laco@ kayaba.eu
František Hurbiš
frhurb@seznam.cz
Stanislav Měrka
S.Merka@email.cz

ZMĚNA bydliště:
Jiří Honců
Jiří Hrubeš

č.p. 195, 512 36 Horní Branná
Reslovo náměstí 12, 537 01 Chrudim

NOVÝ ČLEN
Michal Dvořák

adresa Nádražní 413/II., 377 01 Jindřichův Hradec
mail mdvorak@jh.cz (členské číslo 462)
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ZEMŘEL
Jaroslav Kamenický, zakládající člen Olympsportu z Holic zemřel koncem minulého roku. Kdo jste
jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Nezaplacené členské příspěvky
„Nezvěstní“ jsou tím, že nezaplatili letošní členské příspěvky pánové Hubáček z Pardubic, Kalus z Ostravy a
Kuta z Chocně. Víte o nich někdo?
-jp-

Podzimní setkání OLYMPSPORTU,
jak bylo již avizováno v minulém čísle Zpravodaje, se uskuteční

v sobotu 25. 9. 2010 v Brně.
Místem setkání bude Základní škola na ulici Křídlovická. Škola se nachází nedaleko Zimního stadiónu
Rondo, kde hraje své domácí extraligové zápasy hokejová Kometa Brno. Od hlavního vlakového nádraží
jsou to šalinou (dnes č. 12 či 13 – změna do září možná) tři zastávky směr Starý Lískovec a vystoupíte
na zastávce Křídlovická (hned u Ronda). Odtud je to po ulici Křídlovická okolo haly Rondo ke škole asi
250 m. Škola se nachází na levé straně ulice, má číslo 30b a nemůžete ji minout. Na přiložené mapce je
vyznačeno brněnské hlavní vlakové nádraží, Ústřední autobusové nádraží Zvonařka, hala Rondo a ZŠ
Křídlovická. Na internetu na mapy.cz po zadání: Křídlovická, Brno je ZŠ vyznačena číslem 2. Pro
automobilisty ještě informace, že ulice Křídlovická je z větší části jednosměrná, a to od ulice Křížová (od
Mendlova náměstí).

Setkání začne v 8 hodin tradiční výměnnou schůzkou a od 10 hodin pak vlastní
jednání. V případné jakýchkoliv nejasnosti či problémů s nalezením místa setkání volejte
na telefon 732 376 056.
Na setkání Olympsportu do Brna Vás srdečně zve Honza Petrás
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SPORTOVNÍ FILATELISTICKÉ NOVINKY
Osobní známky s medailisty ZOH 2010
Jak již bylo prezentováno v minulém čísle Zpravodaje, připravil Olympsport tisk osobních známek (tzv. personal
stamps) s našimi medailisty ze ZOH 2010 ve Vancouveru. Všem vyobrazeným sportovcům na přítiskových
kupónech pak Olympsport předal prostřednictvím ČOV, pamětní listy s tiskovým listem a krátkým dopisem.
Olympsport pro sběratele připravil ještě obálky s přítiskem. Osobní známky byly na obálkách orazítkovány
příležitostnými razítky, která byla používána již 24.3.2010 (viz Zpravodaj 1/2010 str. 5, razítka č. OS-7, 9, 10, 11)
s následujícími změnami v datu použití a typu razítka:

používání
razítka
Martina Sáblíková
Štafeta 4x10 km
Šárka Záhrobská
Lukáš Bauer

24.-31.3.
24.3.
24.3.
24.3.

Razítka z 24.3.2010
číslování
pošta
OS
7/2010
9/2010
10/2010
11/2010

typ
razítka

Praha 1
Praha 6
Praha 6
Praha 1

ruční PR
OVS
SR
OVS
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Obálky s osobní známkou a přítiskem
použití
pošta
typ
razítka
razítka
24.3.
13.4.
13.4.
14.4.

Praha 1
Praha 6
Praha 6
Praha 1

ruční PR
SR
SR
SR

Nový OVS na Českém svazu biatlonu
Český svaz biatlonu používal od 12.2.2010
k orážení poštovních zásilek nový štoček ve
výplatním strojku s textem ČESKÝ SVAZ
BIATLONU / účastník Olympijských her /
VANCOUVER 2010. V domicilu výplatního strojku
je pošta Praha 74. Jak dlouho byl tento štoček ve
výplatním strojku používán se zatím nepodařilo
zjistit.

Titul získaný srdcem a bojovností
74. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo od 7. do 23. 5. 2010 v Německu. Šampionát hostila německá
města Kolín nad Rýnem a Mannheim. Hned na úvod připravili pořadatelé útok na světový rekord, týkající se počtu
diváku na hokejovém zápase. Úvodní zápas mezi domácími hokejisty a USA se hrál na fotbalovém stadiónu
Schalke 04 v Gelsenkirchenu, na kterém např. sehráli své úvodní utkání MS v kopané 2006 čeští fotbalisty proti
USA (3:0). A nový světový rekord se podařilo ustanovit. Zápas Německo-USA vidělo 77 803 diváků a také v tomto
případě stadión Schalke 04 nepřál Američanům. Ti prohráli s domácími hokejisty 1:2 v prodloužení.
Olympsport připomenul zahájení 74. MS v ledním hokeji příležitostným štočkem, který byl používán ve
strojovém razítku 21.5. 2010 na poště Praha 1. Na štočku je vzpomenuto konání prvního MS v ledním hokeji,
kterým bylo dodatečně, rozhodnutím IIHF, stanoven olympijský hokejový turnaj na OH 1920 v Antverpách, od jehož
konání uplynulo letos 90 let. Na razítku je vyobrazen brankář tehdejšího československého týmu Jan Peka.
Mimo příležitostné strojové razítko připravil Olympsport také dopisnici s přítiskem, na kterém je fotbalový stadión
Schalke 04 v Gelsenkirchenu a údaje o novém světovém rekordu, nejvyšší počet diváků na hokejovém zápase.

Tento filatelistický artefakt tak může do svých sbírek zařadit nejen hokejový, ale i fotbalový sběratel.
Jan Peka (*27.7.1894 Rataje nad Sázavou – † 21.1. 1985) byl československý
hokejový brankář, který získal tři tituly mistra Evropy (1925,1929,1933), bronzovou
olympijskou medaili na OH 1920 v Antverpách a bronz na MS 1933, které se konalo v
Praze. Reprezentoval s přestávkami 23 let. Zúčastnil se prvního ME v roce 1913
(stříbro) a v reprezentaci skončil po ZOH 1936 v Ga-Pa. Peka hrál nejprve bandy hokej,
ale již na gymnáziu v Karlíně se seznámil s ledním hokejem (tehdy pro rozlišení
označovaným jako kanadský). S klubem SHC Karlín se zúčastnil v tomto sportu
mistrovství zemí Koruny české. Za další dva roky chytal za hokejovou reprezentaci Čech na mistrovství
Evropy v ledním hokeji 1913 a získal stříbrnou medaili. V roce 1914 přešel do Sparty Praha, kde se
ovšem uplatňoval nejprve jako fotbalový obránce. Za první světové války byl Peka na srbské frontě zajat
a do nově vzniklého Československa se vrátil až v roce 1919 z řecké Soluně.
V roce 1920 nastoupil Peka nepředpokládaně na prvním olympijském hokejovém turnaji, který byl
posléze také uznán jako první mistrovství světa. V zápasech československé hokejové reprezentace se
zámořskými
týmy
nahradil
v brance
zraněného Wälzera
a dostal
dohromady
31 gólů.
Překvapením pro Peku bylo
vybavení zámořských brankářů.
On sám totiž používal obyčejné
rukavice, svetr, šálu a jako
chrániče
nohou
rákosová
chránítka. Brankáři zámořských
týmů také stáli na ledě s nohama
u sebe. Protihráči pak pro změnu
stříleli puky nad ledovou plochou.
Po návratu do Československa
hrál dále především lední hokej za
Spartu Praha a do reprezentace
se
v následujících
čtyřech
sezónách nedostal. Vrátil se do ní
ovšem v pravý čas, aby pomohl
na mistrovství Evropy v ledním
hokeji
1925
konaném
29
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v Československu vybojovat pro domácí reprezentaci titul mistra Evropy. Byl jedním ze strůjců vítězství,
protože ve třech zápasech neobdržel ani jediný gól. Nepoužíval příliš často hůl, protože puky kromě již
zmíněného vykopávání bruslí mnohdy také sbíral na zemi v kleče. Na soupeře na turnaji působil
především klid Peky, který zdánlivě neměl příliš mnoho práce, ale dokázal zasáhnout s jistotou ve
správnou chvíli.
Po tomto turnaji se Peka stal brankářskou jedničkou v reprezentaci na více než deset let. Na klubové
úrovni mu pomohl v roce 1927 přechod do LTC Praha, kde se dala dohromady úspěšná hokejová
generace. S tímto klubem např. vyhrál několikrát Spengler Cup v Davosu. V reprezentaci Peka výrazně
zazářil na mistrovství Evropy v ledním hokeji 1929, kde opět vynikly jeho pevné nervy ve velmi
vyrovnaných zápasech, z nichž ty rozhodující dospěly dokonce do prodloužení. V podobné situaci
neobdržel žádnou branku ani na domácím mistrovství světa v ledním hokeji 1933 pořádaném v Praze,
když se dvakrát prodlužovalo utkání o další titul mistra Evropy
s Rakušany.
Peka odjel ještě chytat jako skoro již dvaačtyřicetiletý na olympijský
hokejový turnaj v roce 1936. V základní skupině neobdržel jako
jediný brankář na turnaji žádný gól, ale na úvod semifinálové skupiny
československý tým prohrál s Američany, což předznamenalo
výsledky ve finálové skupině. Tisk viděl za oběma góly z utkání
s Američany chyby brankáře, který se po turnaji s reprezentací
rozloučil. Peka reprezentoval v 76 zápasech. Nenastoupil ani do
prvního ročníku nově ustavené ligové soutěže. V roce 1959 mu byl
mezi prvními udělen titul zasloužilého mistra sportu.
(Převzato z internetové encyklopedie Wikipedie)
Vlastní hokejový turnaj neměl nouzi o překvapivé výsledky. Překvapivě skončil již úvodní, rekordní, zápas. O
další překvapivé výsledky v základních skupinách se postarali zejména hokejisté Dánska a USA. Dánové
překvapivě vyhráli v základní skupině nad Finy 4:1 a v prodloužení také nad USA 2:1. USA v utkání o vše prohráli i
s Finy 2:3 a to pro finalisty olympijského turnaje znamenalo podstoupit boje o udržení v elitní skupině MS. Určitě se
také nečekala porážka Kanady od Švýcarů 1:4. A o jedno překvapení se postarali i naši hokejisté. Po povinném
vítězství v úvodním zápase s Francií 6:2, přišla ledová sprcha v podobě prohry s Norskem 2:3. Postup ze skupiny a
důležité 3 body do osmifinálové skupiny nám zajistila až výhra 2:1 nad Švédskem.
A hned v úvodním zápase osmifinalové skupiny přišla druhá prohra, tentokrát se Švýcarskem 2:3. A tak
k dalšímu postupu turnajovým pavoukem náš tým mohla posouvat pouze vítězství ve zbývajících zápasech. A v
této situaci začal fungovat ten správný týmový duch, který zdobila vnitřní síla, opírající se o hvězdy Jágra,
Vokouna, Rolínka, či Rachůnka, podpořená bojovností a nasazením mladých hráčů. K tomu potřebné štěstí a stalo
se, že naši postupně přešli přes Lotyšsko 3:1, Kanadu 3:2, ve čtvrtfinále přes Finy 2:1 (po samostatných
nájezdech), v semifinále dokázali znovu porazit Švédy 3:2 (a stejně jako ve čtvrtfinále po samostatných nájezdech)
a ve finále pak stanuli proti největšímu
favoritovi, týmu Ruska. Finále máte jistě
v živé paměti. Úžasný úvod a gól Klepiše již v 20 sekundě utkání. V závěru
druhé třetiny zvýšení našeho vedení po
brance Rolínka, regulérním odrazem od
brusle. S přibližujícím se koncem zápasu sílil tlak Rusům, ale také nervozita
z toho, co jim fantastický Vokoun pochytal. Ještě dnes zamrazí v zádech při
vzpomínce na závěr utkání, kdy Rusové
snížili na 2:1 při málo vídané přesilovce
6 proti 3. Češi však další zdramatizování
zápasu nepřipustili, přerušili ruskou sérii
27 vítězných zápasů na MS, a mohli se
začít radovat z titulu mistrů světa.
Tým, kterému se na začátku nedávalo mnoho šancí, bez celé řady hráčů
z NHL, omlouvajících se z reprezentace
z různých důvodů, dokázal získat pro
naši vlast dvanáctý titul mistrů světa.
Srdcem, které dali do hry a týmovým pojetím dosáhli úspěchu, který budiž
inspirací i pro další naše sportovce.
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Nečekaný titul ocenila Česká pošta a mimo emisní plán vydala příležitostnou poštovní známku, FDC a PR1.
Více v článku Sportovní novinky České pošty. Olympsport připravil příležitostné strojové razítko s nápisem a zase
zlato KÖLN. Na razítku je také Z hokejové historie vzpomenut legendární Gustav Bubník, jeden z posledních
žijících hokejistů, kteří byli v 50. letech minulého století státní bezpečností pozatýkáni a ve vykonstruovaném
procesu odsouzeni k mnohaletým trestům v komunistických lágrech. Letos uplynulo již 60 let od tohoto zločinu na
nevinných sportovcích, kteří v předchozích letech tak báječně reprezentovali svoji zemi …. Strojové razítko bylo
používáno 31.5.2010 na poště Praha 1.
-jpb-

Augustin Bubník, také známý jako Gustav Bubník (* 21. listopadu
1928 Praha) je bývalý český hokejista, trenér a také poslanec (1998–2002,
za ODS, předseda podvýboru pro tělovýchovu).
Na Olympiádě roku 1948 ve Svatém Mořici získal stříbrnou medaili.
O rok později vyhrál Mistrovství světa v ledním hokeji 1949. V roce 1950 byl
nejlepším střelcem ligy. Jako hráč hrál v týmech LTC Praha, ATK Praha,
Spartak Brno, Motorlet Praha a HC Slovan Bratislava. V roce 2008 byl
jednou z osobností československého hokeje uvedených do nově vzniklé
Síně slávy Českého svazu ledního hokeje.
Dne 13. března 1950 byl po zrušeném odjezdu na mistrovství světa
zatčen a 7. října ve vykonstruovaném tajném procesu (tzv. „proces
s protistátní skupinou Modrý a spol.“) odsouzen k odnětí svobody na 14 let
za špionáž, velezradu a rozvracení lidově demokratického zřízení (zatčeno
bylo i 10 jeho spoluhráčů). Byl vězněn v uranovém lágru v Jáchymově.
V roce 1955 byl omilostněn, ale do reprezentace ani do nejvyšší soutěže se vrátit nesměl.
V letech 1966 až 1969 trénoval jako třetí cizinec Finskou hokejovou reprezentaci a významně přispěl
k rozvoji hokeje ve Finsku. Byl prvním Čechem, který trénoval cizí národní tým. Jeho největším
úspěchem byla porážka Československa na Mistrovství světa 1967 ve Vídni. Jako trenér vedl finskou
reprezentaci po tři roky celkem v 69 zápasech. Finské muzeum ledního hokeje ho roku 2004 zařadilo
jako 146. mezi Lvy ledního hokeje.
(Převzato z internetové encyklopedie Wikipedie)

SPORTOVNÍ NOVINKY ČESKÉ POŠTY
Letošní rok, pokud se týká známkové emisní činnosti je poněkud zvláštní.
Původně jsme předpokládali, že budou vydané dvě známky, jedna k zimní
olympiádě, druhá k paralympiádě. Jenže pak se nějak víc medailově blýskalo
než se čekalo, takže pošta uznala za vhodné připomenout dvě zlaté Martiny
Sáblíkové v rychlobruslení další známkou. Předběžný návrh známky vidíme
vpravo nahoře. Známka byla připravována předem, kdy se ještě tiše
předpokládalo, že by zlato mohl mít i Lukáš Bauer. Reprodukce vydané známky
i s dvěma PR1 byla uvedena v minulé Zpravodaji – str. 4. Existují i čtyři
personal stamps se všemi medailisty z Vancouveru, na kterých nalezneme
Martinu Sáblíkovou, Lukáše Bauera, Šárku
Záhrobskou a štafetu mužů na 4x10 km (více
v článku Sportovní filatelistické novinky).
Pak se nadmíru příznivě semlelo výsledné
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pořadí v MS v ledním hokeji, naši se stali
slavně a překvapivě mistry světa a na
světě byla další známka, připomínající i
tuto skutečnost. Známka vyšla 23.6.
včetně FDC a PR1. Po celý červen
používala pošta Praha 1 v Jindřišské ulicí
PR k této události.
No a konečně do třetice všeho
dobrého jsme na přelomu září pořadateli
mistrovství světa v basketbalu žen a
mimo emisní plán vyjde 1.9. jedna
známka, opět včetně FDC a PR1.

První část mistrovství, boje ve skupinách, proběhnou v Brně, kde
bude i slavnostní zahájení a v Ostravě. Závěr mistrovství včetně finále
uvidí nová sportovní hala v Karlových Varech. V každém ze tří
uvedených měst bude používáno jedno ruční příležitostné razítko,
které v naší novinkové službě bude dodáno na CDVp. Razítka budou
zobrazovat tři fáze střelby přes hlavu, takže postupně uvidíme nápřah,
vypuštění míče a zaklopení. Myslím, že nic podobného zatím ve světě
basketbalové filatelie nebylo použito (reprodukce razítek, známky a
přítisku na obálce FDC byly uvedeny v minulém čísle Zpravodaje – str.
6). Tak jako budou různá razítka, budou rozdílné i přítisky na CDVp,
kde kromě loga mistrovství budou i záběry z historie basketbalu.
Žeň sportovních artefaktů v letošním roce tedy více než bohatá,
členové novinkové služby obdrží uvedené materiály v rámci běžné
dodávky, případní další zájemci mohou materiály objednat u přítele
Bedřicha Poláka.
Vysvětlivky použitých zkratek:
PR1 - příležitostné razítko 1.dne vydání (Vyskytuje se na FDC)
PR - ruční příležitostné razítko
CDVp - celinová dopisnice výplatní s přítiskem
-jp-

Křest známky k ZOH ve Vancouveru
Fotografií se ještě vracíme
ke křtu známky k ZOH ve Vancouveru, který proběhl v prostorách Poštovního muzea
v Praze 10.2.
Zleva: Ing. Břetislav Janík,
vedoucí oddělení známkové
tvorby České pošty, místopředseda Českého olympijského výboru Doc. Phdr. Josef
Dovalil, předseda Olympsportu Ing. Jaroslav Petrásek,
Věra Čáslavská, sedminásobná zlatá olympijská medailistka, Ing.Vít Vaníček, místopředseda SČF a ruka, křtící
známku z pravé strany patří
PhDr. Janu Galuškovi, řediteli
poštovního muzea v Praze
-jp32
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Netradiční tenisové razítko
Pošta Praha 1 ve dnech 26.-31.5.2010 používala ruční příležitostné poštovní razítko s
textem "Praha 1" a s vyobrazeným portrétem postavičky myšky (z komiksu "Čtyřlístek") s
tenisovou raketou a ve čtyřlístku k příležitosti vydání dopisnice s natištěnou známkou
"Fifinka" písmenová známka A.

XVII. letní národní sportovní
zaměstnanců České pošty

hry

se konaly tradičně v Nymburce. Ve dnech 18.-19.6.2010 používala pošta
Pardubice 2 ruční příležitostné poštovní razítko s textem "XVII. Letní národní
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, Pardubice 2" a s vyobrazenou
postavou běžce v čepici, s logem ČP na hrudi k příležitosti tradičních sportovních
her. Razítko bylo používáno na příležitostné poštovní přepážce v místě konání her
ve Sportovním centru Nymburk.

MS v in-line hokeji 2010 hostila Česká republika
Jako jeden z TOP týmů světového in-line hokeje pořádala
Česká republika mistrovství světa v in-line hokeji organizace
FIRS. Místem konání se stal zimní stadion v Berouně.
MS žen probíhalo ve dnech 3. - 8. července 2010 za
účasti 8 týmů: USA, Česká republika, Kanada, Francie,
Španělsko, Finsko, Čína, Slovensko. Ve dvou čtyřčlenných
skupinách se hrálo systémem každý s každým a pořadí ve
skupinách určilo dvojice pro čtvrtfinále, dále se pokračovalo
již vyřazovacím způsobem. České in-line hokejistky se ve
skupině postupně utkaly s Čínou 13:0, Finskem 5:0 a Kanadou 2:3. Tato prohra znamenala druhé místo ve skupině
a ve čtvrtfinále Španělky. S těmi si naše děvčata poradila 5:1. V semifinále pak jasně přehrála nebezpečné
Američanky 6:2. Ve finále s Kanadou pak předvedly naše in-line hokejistky úžasný výkon a soupeřkám vrátily
porážku ze základní skupiny. Po třetinách 2:1, 1:0, 0:0 slavily vítězství 3:1 a zisk zlatých medailí. Konečné pořadí
MS v in-line hokeji žen 2010: 1. Česká republika, 2. Kanada, 3. USA, 4. Francie, 5. Španělsko, 6. Slovensko
MS mužů se konalo ve dnech 12. - 17. července 2010 za účasti 14 týmů: USA, Kolumbie, Švýcarsko, Francie,
Česká republika, Itálie, Kanada, Španělsko, Mexiko, Austrálie, Venezuela, Velká Británie, Argentina, Německo.
Rozdělení do tří základních skupin bylo zajímavé. Dvě skupiny měly po 4 týmech, třetí pak 6 týmů. Z prvních dvou
skupin po vzájemných zápasech postupovaly první tři týmy. Z nejpočetnější třetí skupiny, která byla výkonnostně
nejslabší pak pouze dvě nejlepší družstva. Češi se utkali se své skupině s Itálií 6:2, Španělskem 6:0 a Kanadou 4:1
a bez ztráty bodu postoupili
z prvního místa do čtvrtfinále. Zde
je čekalo příjemné Mexiko. I když
Mexičané ve skupině zvítězili,
čtvrtfinále již bylo nad jejich síly a
odešli s výpraskem 13:1. Bohužel
v semifinále naši in-line hokejisté
nestačili na Američany a po prohře
3:8 na ně zbyl „jen“ boj o 3. místo
s Francií.
S Francií
naši
již
nezaváhali a po výhře 5:2 získali
bronzové medaile. Konečné pořadí
MS in-line hokeji mužů 2010: 1.
USA, 2. Švýcarsko, 3. Česká
republika, 4. Francie, 5. Itálie, 6.
Kanada.
Ve dnech konání MS v in-line
hokeji bylo na poště Beroun 1
používáno strojové razítko s příležitostných štočkem, na kterém
bylo logo světového šampionátu.
-jpb33
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Setkání s Martinou Sáblíkovou na Vysočině
Naše nejúspěšnější zimní olympionička pochází
z Vysočiny, konkrétně ze Žďáru nad Sázavou. I když
nyní žije ve Velkém Oseku, na svůj rodný kraj
nezapomíná. V pátek 9. dubna se na půdě krajského
úřadu setkala s radou kraje na čele s hejtmanem
Jiřím Běhounkem, který ji předal jako poděkování za
vynikající reprezentaci Vysočiny porcelánový čajový
servis s motivem berušek (pro ty kdo to neví, tak
Martina sbírá berušky v nejrůznějších podobách).
Kromě toho si osobně převzala druhé nejvyšší
vyznamenání kraje – skleněnou medaili za
dlouhodobou propagaci a reprezentaci Vysočiny –
protože slavnostního předávání v říjnu loňského roku
se kvůli přípravě na Vancouver nemohla zúčastnit.
Při setkání Martinu samozřejmě doprovázel trenér
Petr Novák.
Po oficiální části přišlo na řadu povídání o
olympiádě, o rychlobruslení a dalších věcech. Musím
říct, že jak Martina tak její trenér jsou příjemní lidé,
kterým úspěch nijak nestoupl do hlavy a zůstávají
oběma nohama pevně na zemi. Jejich odpovědi byly
velmi otevřené, zazněly i historky, kterým jsme se
společně zasmáli. Většina hovoru se samozřejmě
točila okolo vancouverské olympiády, nicméně já
jsem se jako cyklista zeptal i na plány směřující ke
kolu a případné účasti v Londýně. Martina se tvářila
poněkud tajemně, ale Petr Novák to vidí jako takřka
hotovou věc, otázkou prý je, v jaké disciplíně. Martina
už má úspěšné zkušenosti ze silnice, ale řada
rychrobluslařů kombinuje svůj hlavní sport spíše
s dráhou. A jsou tu i horská kola … Každopádně jak

to shrnula Martina: „Vypadá to, že už je rozhodnuto.“
Takže se zřejmě máme na co těšit už za rok!
Využil jsem toho, že jsem o dva dny dříve dostal
z novinkové služby dvě obálky se známkou
věnovanou Martininým zlatým medailím a přitisky
Olympsportu a na závěr setkání jsem jí je věnoval.
Opravdu se jí líbily a samozřejmě souhlasila se
společnou fotografií. Závěrem tedy nezbývá než
vyslovit přání, abychom buď po letní olympiádě
v Londýně nebo určitě po zimní v Soči mohli na
Vysočině Martinu znovu přivítat a v Olympsportu
připravit další filatelistické materiály k jejím
vítězstvím.
Zdeněk Ryšavý

Pošta doručila našemu předsedovi Jardovi Petráskovi dopis
maďarského olympijského výboru:
Budapešť, Maďarsko, 20. červen 2010

Dr. Pala Smitha, předsedy

ratele ve vaší zemi o našem meetingu v Budapešti.
Děkujeme Vám za vaši milou spolupráci.
S pozdravem
Dr. Pal SMITH, IOC Member president of HOC

Vážený pane presidente!
Rád bych Vás informoval. že Maďarský olympijský
výbor tento rok již po 12. organizuje mezinárodní
setkání jednotlivých tématických sběratelů sportovních a olympijských artefaktů. Během této akce
budou místní i zahraniční sběratelé jako obyčejně mít
možnost vystavit a měnit odznaky, telefonní karty,
mince a medaile, známky, autogramy, knihy, vlajky,
plaketky a další olympijské a se sportem související
relikvie a suvenýry.
XII. mezinárodní setkání námětových sběratelů
sportovní a olympijské tematiky se bude konat 25.
září 2010 v Budapešti. O detailním programu a
přesném místě mítinku Vás budeme informovat
později.
Doufám, že znovu nabídneme nezapomenutelný
olympijský zážitek členům olympijské rodiny.
Laskavě Vás žádám abyste informovali přátele – sbě-

Pokud se rozhodnete do Budapešti zajet, je
zapotřebí zaslat přihlášku nejpozději do 31.8. 2010
na adresu:

Hungarian Olympic Committee
1-3 Isztvanmezei ut.,1146 Budatest
e-mail zsofi@mob.hu
fax 003613869670
Do přihlášky uveďte své jméno a adresu
s mailem a telefonem, jméno svého přítele, se
kterým přijedete a doplňte i jeho kontakty.
Uveďte, zda chcete pronajmout stůl a jaké jsou
předměty Vašeho zájmu.

Termín konání mezinárodního setkání sběratelů v Budapešti, 25. září 2010, má však pro
zájemce z našich řad jeden háček, koliduje bohužel s termínem setkání Olympsportu v Brně.
-jp34
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VELETRH OLYMPIJSKÝCH SBĚRATELŮ
15. světový veletrh olympijských sběratelů se
uskutečnil v Kolíně nad Rýnem ve dnech 16.-18.4.

2010. Bohužel jeho průběh nepříznivě ovlivnil výbuch
islandské sopky, který znemožnil některé lety a
způsobil, že řada původně přihlášených návštěvníků
do Kolína nedorazila. Navíc se účastníci těsně před
akcí dozvěděli o úmrtí Juana Antonia Samaranche.
16.4. se uskutečnila společná večeře účastníků,
pořádaná Mezinárodním olympijským výborem. Při
setkání zástupců jednotlivých národních asociací
David Maiden, koordinátor MOV pro FIPO a další
sběratelské komise nejprve oznámil, že koncem
května končí svoji práci v této funkci a poté seznámil
plénum s výhledy činnosti FIPO v budoucím období a
I na razítku k MS byl připomenut sběratelský svátek
vysvětlil stávající status FIPO.
Olympsport tentokrát přímé zastoupení neměl,
Pořadateli akce bylo Sportovní muzeum v Kolíně
delegace ve složení Petrásek a Diviš bohužel pro
spolu s německou partnerskou společností IMOS.
nemoc prvně jmenovaného z účasti byla nucena
Sobota byla předurčena výměnné burze, kde si
rezignovat. Slovensko bylo zastoupeno dvojicí
zájemci mohli pořídit i připravené příležitostné
Smažák a Osuský. Právě Peter Osuský napsal :
razítko.
Milí Jardo a Václave!
V Kolíne bolo, i kvôli blokovaniu letov, menej ľudí ako sa očakávalo. Na trhu dominovali memorabilia a hlavne
odznaky (ale boli aj tlačoviny, veľmi málo mincí). Filatelistických stolov bolo hádam 5, za zmienku stáli 3,
Winterheimerov s produkciou IMOSU, Polov a Lehmannov, kde boli mnohé vzácne veci za primerane vysoké ceny.
V súťažných exponátoch išlo o zmes, niektoré boli dominantne filatelistické, iné takmer bez filatelie. Táto zložka
podujatia nenadchla, ale ani nemohla. Trend je však taký, že sa má spájať vystavovanie odznakov, známok a iných
memorabilií, čo sa nám nemusí páčiť – ale faktom je, že filatelia už nie tá „rastúca“ zložka, skôr vedie „ústupové
boje“ a „elasticky sa sťahuje do vopred pripravených pozícií“ (ako Hitler po Stalingrade).
Na schôdzi FIPO, kde bol manager David Maiden a „večný tieň č. 2“ Teccardi sme sa dozvedeli, že Maidenovi
končí po 15 mesiacoch!!! kontrakt 31.5, a že príde nový muž. Pre mňa je to, spolú s inými Maidenovými
vyjadreniami signál, že MOV na to kašle. Ak po 25 rokoch samovlády M. Bergmanna dajú „novému človeku“ 15
mesiacov, je jasné, že je to pochovávacia taktika. I keď Maiden bol zrejme „fajn chlap“. Dozvedeli sme sa, že FIMO
(memorabilia) a FINO (numizmatika) už neexistujú, ale že FIPO tu „ešte“ je. Londýn je neistý, ak bude, tak asi
„malý“ a o miesto na ňom sa budeme deliť s odznakármi, pivnými táckármi a pod. Účastníkmi schôdze boli o.i.
Grekovia Tsironis a Dolianitis, obaja vyzerajú veľmi dobre, Nemci Treschnak a Lippert, dvaja menej známi Španieli,
Angličania Bob Wilcock a Bob Farley, jeden mladý, mne neznámy Francúz a môj kamarát J.P.Picquot a nejaké dve
tety „v rokoch“ z Lausanne, jedna veľmi milá. Asi som ešte niekoho zabudol, ale ten nič nepovedal.
Záverom môžem povedať s Karlom Krylom „my byli sme a budem“ a budeme aj keď zomriel J.A.S. a FIPO
zomrie s ním. V zásade nám bolo roky málo platné a ak nedokáže ani zorganizovať slušný Olymphilex, tak „není o
čem“. Apropo, ešte jedna vec: odchodom Bergmanna sa zdá sa, môžu zlepšiť vzťahy s FIP. Mali vraj stretnutie
s Jos Wolffom, ktorý bol vraj priateľský a otvorený budúcej spolupráci i tomu, že by FIP začal opäť udeľovať
OLYMPHILEXOM patronát.
Srdečně Vás zdravím – Peter
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Juan Antonio Samaranch zemřel …
Juan Antonio Samaranch, (1920 – 2010) pracoval jako prezident MOV v létech 1980 - 2001 a během doby
svého působení v této funkci získal značnou důvěru v zajišťování stability a materiálního zabezpečení olympijského
hnutí. Bylo o něm napsáno mnoho životopisných publikací a nesporně se objeví i mnohé další.
My filatelisté, vzpomínáme na J.A.Samaranche jako na sběratele olympijského materiálu. Byl zejména sběratel
- filatelista se zájmem o námětovou filatelii se sportovním zaměřením a zvláště o olympiády. Sbírka, kterou vytvořil
ze čtyřbloků olympijských známek, je uložena v Olympijském muzeu v Lausanne. Vášeň, kterou Juan Antonio
Samaranch cítil pro filatelii a jeho podpora byly nápomocné při zakládání F.I.P.O. a pozdější komise olympijských
sběratelů i s numizma-tickými a memorabilními zaměřeními.
Organizace
regulérních
olympijských výstav Olymphilex
a v poslední době Olympex
přišly jeho úmrtím o jeho
entuziasmus
a
podporu.
Nejen tyto nejvyšší filatelistické
výstavy
se
sportovním
zaměřením však byly cílem
jeho osobních návštěv. Juan
Antonio Samaranch pravidelně navštěvoval i výstavy nižších stupňů a věnoval jim řadu hodnotných věcných cen.
Jenom u nás byl za dobu svého působení ve funkci přítomen na výstavách, které jsme pořádali, čtyřikrát.
Olympijští sběratelé a filatelisté zvláště ztratili velmi silného zastánce svého koníčka a jsem si jist, že mnozí
z nás si budou pamatovat Juana Samaranche pro zájem, který vytvořil podporou našeho hobby. Při nejmenším to
je důvod, proč bychom měli ctít na něho
vděčnou vzpomínku.
Světová výstava LONDON 2010
přispěla v den svého zahájení 8.5.2010
k připomenutí úmrtí J.A Samaranche.
Pošta používala nový moderní typ
výplatního otisku (SmartStamp), tištěný
laserovou
tiskárnou
přímo
na
připravené obálky. Tyto výplatní otisky
pošta používala do 10.5., neprodaný
zbytek obálek byl přetištěn výplatními
otisky s datem 11.5. Ty pak byly určené
k volnému prodeji. V době od 11. do
13.5. mohli návštěvníci výstavy získat
SmartStamp s propagační vložkou,
připomínající nadcházející olympijské
hry v roce 2012. Motivem vložky byly
piktogramy
jednotlivých
disciplin
moderního pětiboje. Otisky byly tištěné
na obálky, které poskytl MOV, zbytek
nákladu byl s datem 14.5. určen pro volný prodej. Otisky s pětibojem byly doprovázeny výstavním kašetem
v modré barvě k výstavě London 2010. Obě obálky možno objednat v ceně á 1,5 libry/kus + 1 libra poštovného, na
adrese :

Bob Wilcock, 24 Hamilton Crescent, Brentwood, Essex, CM14 5ES, England
Britská poštovní správa připravuje k vydání další desetiblok známek k OH 1012. Tentokrát budou připomenuty
tyto druhy sportů: veslování paralympiků, střelba, moderní pětiboj, taekwondo, BMX cyklistika, stolní tenis paralympiků, pozemní hokej, fotbal, goalbal paralympiků a box. Serie bude vydána 27.7.2010 a současně budou
vydané celinové dopisnice ke každé známce,
obálky 1.dne vydání. Známky s veslováním a
stolním tenisem budou vydané současně i
v samolepící verzi a s průsekem místo
zoubkování jako součást známkového sešitku,
doprovázené čtyřmi výplatními známkami
s portrétem královny. Další známkový sešitek je
plánován na 12.10., jeho námětem bude fotbal
a BMX cyklistika.
Podle časopisu Torch Bearer 2/2010
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Odešel bývalý předseda MOV Juan Antonio Samaranch
Ve středu 21. dubna 2010 přišla z Barcelony smutná zpráva pro celý sportovní svět. Po třídenní hospitalizaci
zemřel ve věku 89 let bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru – Juan Antonio Samaranch. Ve funkci
předsedy MOV šéfoval dlouhých 21
let
(1980-2001).
Déle
funkci
předsedy vykonával jen zakladatel
novodobého moderního olympismu,
Francouz Pierre de Coubertin (18691925). Přes všechny zásluhy o
olympijské
hnutí
byl
také
kontroverzní osobností. V roce 1966
se stal španělským ministrem sportu
ve fašistickém režimu diktátora
Franka. V roce 1977, v průběhu 79.
zasedání MOV za účasti 69 členů
v Praze, byl Samaranch odvolán do
Madridu,
kde
byl
jmenován
velvyslancem v Sovětském svazu a
Mongolsku
(1977-1980).
Za
působení v Moskvě si udělal dobré

konexe mezi funkcionáři rozvojových
zemí, kteří mu pak v roce 1980 svými
hlasy pomohli ke zvolení za šéfa MOV.
Funkci předsedy přebíral v těžké době.
Olympiáda v Montrealu 1976 skončila
ekonomickým krachem, těžkou ranou
byl bojkot západních zemí moskevské
olympiády 1980. Samaranch poznal, že
jediným východiskem je odstoupení
z představ poplatných konci 19. století.
Podařilo se mu finančně stabilizovat
MOV, získat vlivné sponzory a měl
nemalý podíl na lukrativním prodeji
televizních práv. Otevřel olympijské hry
profesionálním sportovcům a rozšířil
počet olympijských sportů z 50 na 120.
Kritiku si ale zasloužil za laxní
přístup k dopingu. S nepochopením
a nevolí bylo přijato jeho rozhodnutí
udělit Olympijský řád ministrovi
sportu NDR, osobě, která tajně
organizovala
státem
řízený
dopingový program. V roce 1988 se
provalila největší korupční aféra
olympijské historie. Při volbě
pořadatelského města ZOH 2002
přijali členové MOV tučné úplatky,
nechávali se královsky hostit v Salt
Lake City a jejich potomci dostali
stipendia
na
amerických
univerzitách. Deset členů MOV bylo
odvoláno nebo rezignovali. Juanu
Antoniu Samaranchovi nebylo nic
prokázáno, přesto podíl viny padl i na něho. Naposledy se záporně do historie olympijského hnutí zapsal před
odchodem z funkce v roce 2001. Přes velké protesty světové veřejnosti se mu podařilo prosadit Peking, hlavní
město komunistické Číny, poručující lidská práva, za pořadatele letních olympijských her 2008. V roce 2001 byl
J.A. Samaranch prohlášen doživotním čestným předsedou MOV.
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Ve stejném roce také obdržel čestný
doktorát Univerzity Karlovy v Praze.
Prahu
také
několikrát
navštívil,
například 13. listopadu 1983 se
zúčastnil jubilejní 50. Velké Kunratické,
kde osobně předával ceny vítězům
(blíže o filatelistických materiálech
k akci viz Český a československý
olympismus ve filatelii, I. část, str. 6162, Olympsport 1996).
Přes uvedené rozporuplné kroky a
rozhodnutí převažují v celoživotním
díle bývalého předsedy MOV pozitiva.
Předal
svému
nástupci
MOV
zmodernizovaný,
stabilizovaný
a
finančně silný. Světovému olympismu
bude hodně chybět.
Stanislav Kamenický

Annecy, Mnichov i Pchjongčchang jsou o další krok blíže ZOH 2018
V boji o pořádání XXII. zimních olympijských her v roce 2018 zůstávají všichni tři uchazeči.
Mezinárodní olympijský výbor 22.6.2010 v Lausanne udělil Annecy, Mnichovu i Pchjongčchangu
oficiální statut kandidátských měst. Nyní tak mohou započít s mezinárodní kampaní před volbou dějiště
her, která se uskuteční v červenci příštího roku v jihoafrickém Durbanu.
Zatímco o olympiádu v roce 2014 se ucházelo sedm měst, nyní je pole mnohem skromnější. Od roku
1981, kdy MOV vybíral pořadatele her pro rok 1988 rovněž jen ze tří kandidátů, byl pokaždé zájem o
zimní olympiádu větší.

Hlavním favoritem je nyní jihokorejský Pchjongčchang, který je ve finálovém výběru potřetí za sebou.
Při minulých volbách podlehl těsně Soči, nyní by měl mít největšího konkurenta v Mnichově. Německé
velkoměsto už má zkušenosti s letními hrami, které se tam konaly v roce 1972. Zimní i letní variantu
olympiády ještě žádné město nepořádalo. Annecy ze Savojských Alp je považováno za outsidera,
přestože MOV ještě kandidatury neohodnotil. Ze stejného regionu už v minulosti slavily úspěch
Chamonix (1924), Grenoble (1968) a Albertville (1992).
A my se můžeme těšit na nové filatelistické přírůstky, které na sebe jistě dlouho nenechají čekat
v souvislostí s kandidaturou uvedených tří měst na pořádání zimních olympijských her v roce 2018.
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Dokončení - strany 13-16

Exponát Romana Babuta

Přežijte se ctí
1944 OLYMPIÁDA V TÁBOŘE IID GROSS BORN

Známka
z olympijského
aršíku.

Podobnost táborových známek
s prvními vůbec kdy vydanými
olympijskými známkami vysoké
dokazuje filatelistické
myšlení a znalosti výtvarníka.

Náčrtek táborových známek a celiny svědčí o využívání
olympijské symboliky, ale nejen o ní..Bohyně vítězství
Niké byla zobrazená na 50 pf známce, symbolizující
ohromný zájem vězňů o vítězství nad nacistickým
Německem.

Hry začaly 30. července a trvaly do 15. srpna 1944.
Informace o krvavém vývoji Varšavského povstání země
způsobily změny v olympijském programu.

Pro očekávaný nedostatek tiskařského zařízení
a velkých archů papíru byly známky většinou
tištěné na odstřižcích papíru.
Tiskaři v Gross Bornu používali i demontovaná
hodinová kolečka pro ruční perforování
tiskových archů známek.
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1944 OLYMPIJSKÁ VÝSTAVA ZNÁMEK V TÁBOŘE IID GROSS BORN
Obrovské množství odeslaných poštovních vydání táborové pošty mělo za následek organizování
filatelistických klubů, které ruinovaly schůzky, výměny a připravené filatelistické katalogy. Ceny v
katalozích byly vyjádřené v amerických cigaretách. Filatelistická organizace Oflag II Gross Born
organizovala také olympijskou výstavu, připomínající táborové olympijské hry 1944

Každý den výstavy byl připomenut gumovým razítkem
s pořadovým číslem dne 1,2,3 a 4.

Vnitřní poštovní služby spojovaly nejen táborové
organizace jako knihovna, nemocnice, lékárna,
jednotlivá sportoviště, ale také tisíce jednotlivců,
kteří žili v stejné oblasti, obklopené ostnatými
dráty. Miniaturní dopisy, zasílané mezi vězni,
dokazují potřebnost fungujících táborových pošt.

Miniaturní archy v změněných barvách známek byly tištěné a vydané 12 srpna 1944 v celkovém počtu 1155 kusů.
Všechna vydání byla razítkována strojovým razítkem po tři dny výstavy v pravém rohu, ale byly prodávané jako
"nepoužité".
Jediný známý kus existuje jako skutečně nepoužitý, bez jakéhokoliv razítka.
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1944 OLYMPIÁDA V TÁBOŘE IID GROSS BORN

Vítězům sportovních soutěží
byly předané medaile,
zhotovené z tvrdého kartonu
s vylisovanými symboly a
olympijskými texty. Některá
úřední korespondence v
záležitostech odesílaných
mimo tábor byla rovněž
opatřena vylisovanými
olympijskými artefakty.
Nahoře viz barevnou kopii
olympijské medaile.

Dopis s nalisovanou medailí, zaslaný jedním z válečných zajatců krátce po ukončení
her 20. VIII. 1944 do obsazeného Polska se značkou německá cenzury.

Hry v obou táborech byly nazývané "Olympiáda za ostnatými dráty". Pravoúhlý kašet byl používán táborovou
poštou jako dík na dopisy, které byly odeslané organizátory her v táboře II D po jejich skončení.
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VÁLEČNÝ DOSLOV - VOJSKO SE VRACÍ DOMŮ

Polští váleční zajatci, umístění v německých táborech si připomínali svoji vojenskou čest v každém okamžiku.
Dokonce u olympijských razítek, používaných během táborových her 1944 nacházíme symboliku vítězství
vlající olympijské prapory a budoucí svobodné Polsko je zde představováno v jednoznačných symbolech i textech :
"MY ZVÍTĚZÍME - VE VZDUCHU, NA MOŘI A NA ZEMI",
a stejně působily veškeré armádní formace, zobrazené na jednotlivých razítkách..

28 duben 1944 - osvobození tábora válečných zajatců MURNAU VIIA.
Také z dalších zajateckých táborů jejich obyvatelé začali svůj dlouhý pochod domů…..
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Olympijští medailisté a filatelie (50)
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY

MONTREAL 1976

(2. část)

LOPES Carlos (Portugalsko) – stříbro v běhu na 10000 m
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda, spolu s olympijským vítězem)
MEGELEA Gheorghe (Rumunsko) – bronz v hodu oštěpem
FM
Z
RUMUNSKO
1976
Yv. 2988 (2984/90)
Mi. 3374 (3372/78)
1976 otisk strojového razítka používaného v Bukurešti, 31.7.
NÉMETH Miklós (Maďarsko) – zlato v hodu oštěpem
FM
Z
MAĎARSKO
1976
Yv. 2534 (2531/4+A128) Mi. 3167 (3164/8)
Z
GAMBIA
1992
Yv. 1209 (1205/12)
Mi. 1391 (1387/98)
MOSES Edwin (USA) – zlato v běhu na 400 m přes překážky
FM
Z
ANTIGUA
1994
Yv. 1753 (1753/4)
Mi. 2031 (2031/2)
Z
BARBUDA
1994
Yv. 1147 (1447/8)
Mi.
( stejná známka jako Antigua Mi. 2031)
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1985 Yv. A310 (A309/12)
Mi. 1087 (1086/9)
Z
GHANA
1984
Yv. 868 (865/9)
Mi. 1082 (1079/83)
Z
GUINEA-BISSAU
1984
Yv. 327 (321/7)
Mi. 824 (818/24)
Z
SIERRA-LEONE
1985
Yv. 651 (650/2)
Mi. 828 (827/9)
Z
UGANDA
1985
Yv. BF49
Mi. BF52 (ve zlatě)
Z
GAMBIA
1995
Yv. BF258
Mi. BF262 (2155)
1996
Yv. 2174 (2170/5)
Mi. 2415 (2402/19)
Z
HAITI
1996
Yv.
Mi. 1547 (1547/8)
Z
TANZANIA
1996
Yv. 1489 (1475/92)
Mi.
Z
UGANDA
1996
Yv. 1489 (1475/92)
Mi.
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QUARRIE Donald (Jamaika) – zlato
v běhu na 200 m a stříbro v běhu
na 100 m
FM
Z
JAMAIKA
1980
Yv. 495 (495/9)
Mi. 487 (487/91)
Z
GUINEA
1985
Yv. BF50
Ni. BF21
(spolu se jmény členů štafety na okraji
BF – reprodukce viz Lewis, XXIII. Olympiáda)
RICHTER-IRRGANG Annegret (Spolková republika
v běhu na 200 m a ve štafetě na 4 x 100 m ( štafeta
Richter-Irrgang Annegret a Kroniger Annegret)
FM
Z
GUYANA
1994
Z
PARAGUAY
1976
Z
AJMAN
1972
dle fotografie
Z
NĚMECKO
1995

Německo) – zlato v běhu na 100 m, stříbro
běžela ve složení Possekel Elvira, Helten Inge,
Yv.
Mi.
Yv. A752 (1542/8+A750/2) Mi. 2870 (2863/70)
Yv.
Mi. 2609 (2605/20)
štafety s Rosendhal – viz reprodukce)
poštovní lístek č. 25 na pomoc sportu

ROBINSON Clarence Earl Arnie jr. (USA) – zlato ve
skoku dalekém
FM
Z
LESOTHO
1996
Yv. 1213 (1211/9)
Mi. 1167 (1163/75)
Z
MADAGASCAR
1976
Yv. 609 (607/8+A174/6) Mi. 824 (822/6)
(reprodukce viz u Beyer)
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SANEJEV Viktor (SSSR) – zlato ve trojskoku
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
SHORTER Frank Charles (USA) – stříbro v běhu maratónském
STECHER Renate (Německá demokratická republika) – stříbro v běhu na 100 m a bronz v běhu
na 200 m a zlato ve štafetě na 4 x 100 m ( štafeta běžela ve složení Oelsner-Göhr Marlies, Stecher
Renate, Bodendorf Carla a Eckert-Wöckel Bärbel) v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
SCHALLER-KLIER Johanna (Německá demokratická republika) – zlato v běhu na 100 m přes
překážky v soutěži žen
FM
Z
HORNÍ VOLTA
1977
Yv. 410 (408/12+A214) Mi. 655 (653/7)
Z
MADAGASKAR
1976
Yv. 608 607/8+A174/6) Mi.823 (822/6)
( spolu s Crawford – viz reprodukce)
SIMEONI Sara (Itálie) – stříbro ve skoku vysokém
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda, kde získala zlato)
SLUSARSKI Tadeusz (Polsko) – zlato ve skoku o tyči
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392W (1392U/Z) Mi. 1539 (1537/42)
Z
HORNÍ VOLTA
1977
Yv. 411 (408/12+A214) Mi. 656 (653/7)
Z
GABON
1980
Yv. A238 (A237/9)
Mi. 747 (746/8)
Yv. BF36
Mi. BF40
(reprodukce viz u Koziakiewicz, lehká atletika, XXII. Olympiáda)
Z
TOGO
1976
Yv. 858A (858A/62A) Mi. 1186 (1186/90)
SEDYCH Jurij (SSSR) – zlato v hodu kladivem
FM
Z
NEVIS
1992

Yv. 632 (630/3)

Mi. 664 (659/6)

USA – zlato ve štafetě na 4 x 100 m (štafeta běžela ve složení Glance Harvey Edward, Jones John
Wesley, Hampton Millard Frank Jr., Riddick Steven Earl)
FM
Z
TOGO
1976
Yv. 860A (858A/62A) Mi. 1188 (1186/90)

Van DAMME Ivo (Belgie) – stříbro v běhu na 800 m v 1500 m
FM
Z
BELGIE
1980
Yv. 1972
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Mi. 2025

1980 otisk strojového razítka používaného v Gent, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Brusel, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Liége, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Farciennes, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Winkselle, 3.5.
1980 otisk strojového razítka používaného v Veltem, 3.5.
VIREN Lasse (Finsko) – zlato v běhu na 5000 m a 10000 m
WILLIAMS Randel Luvelle (USA) – stříbro ve skoku dalekém
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
WSZOLA Jacek (Polsko) – zlato ve skoku vysokém
FM
Z
NIGER
1980
Z
TOGO
1976

Yv. 518 (516/9)
Mi. 716 (714/7)
Yv. 884 (884+A300/1) Mi. 1201 (1201/3)

KOPANÁ
NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – zlato (mužstvo ve složení Grapenthin Hans-Ulrich,
Br¨bner Wilfried, Croy Jürgen, Weber Gerd, Dörner Hans-Jürgen, Weise Konrad, Kurbjuweit Lothar,
Lauck Reinhard, Heidler Gerd, Häfner Reinhard, Riediger Hans-Jürgen, Bransch Bernd, Hoffmann Martin, Kische
Gerd, Löwe Wolfram, Schade Hartmut, Riedel Dieter)
FM
Z
KLDR
1976
Yv. 1392Z (1392U/Z) Mi. 1542 (1537/42)
(hodnoty v 3D)
1977
Yv. 1411R (1411N/T) Mi. 1595 (1591/6)
(vydání v 3D)
1976
Yv. BF
Mi. BF37 (1590)
(se jmény sportovců na okraji: Bikov, Rodriguez, Johansson, fotbalisti NDR –
viz reprodukce Johansson, cyklistika, XIX. Olympáda)
Z
GHANA
1977
Yv. 548 (577/80)
Mi. 687 (686/89)
Yv. BF66
Mi. BF69

(pokračování příště)

Připravuje Laco Kajaba
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Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru
1. Andorra (Fr.)

25.1.2010, 1 zn. 0,85 € - alpské lyžování

2. Austrálie

25.2.2010, 1 zn. 55c - Torah Brightová, zlato - snowboard, U-rampa, TL 10 zn. (5x2)
3.3.2010, 1 zn. 55c - Lydia Lassilaová, zlato – freestyle, skoky, TL 10 zn. (5x2)

3. Bělorusko

25.2.2010, A s 1 zn.+5 K (2x3) 3000 BYR – logo ZOH 2010. Známka na aršíku v horní
řadě uprostřed, na kupónech lední hokej (vlevo od známky), akrobatické
lyžování-skoky (vpravo), v dolní řadě 3x biatlon.

4. Bosna a Herzegovina 12.2.2010, A s 2 zn. 1,50 BAM - alpské lyžování, skoky na lyžích, rychlobruslení, lední
(Federace BaH)
hokej a biatlon; 2,00 BAM - krasobruslení, snowboard, boby, lední hokej.
5. Bosna a Herzegovina 1.3.2010, 2 zn. 0,70 BAM - stylizovaný javorový list; 1,50 BAM - javorový list na
(Chorv., pošta Mostar)
lyžích. Tištěno v TL 8 zn.+2 K (2x5). Kupóny na TL v prostředním sloupci.

1.
2.

5.
3.

4.

47
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

6. Bosna a Herzegovina
(Republika srbská)

5.2.2010, 2 zn. 0,70 BAM – sáně; 1,50 BAM krasobruslení. TL 8 zn.+1 K (3x3).
Kupón uprostřed TL.

7. Bulharsko

5.2.2010, A s 2 zn. 0,60 Lv – sáně; 1,00 Lv – snowboarding. Aršík vydán ještě v
jednobarevné úpravě (modrý tisk).
5.2.2010, cenilová obálka 0,60 Lv. – sáně

8. Černá Hora

12.2.2010 2 zn. 1,00 € - rychlobruslení; 1,50 € - snowboarding. TL 8 zn.+ 1 K (3x3).

9. Česká republika

10.2.2010, 1 zn. 18 Kč – rychlobruslení. TL 50 zn. (5x10)
10.2.2010, 1 zn. 18 Kč – alpské lyžování, TL 50 zn. (5x10) - paralympiáda
24.3.2010, 1 zn. 10 Kč – Martina Sáblíková, zlaté medaile, TL 50 zn. (5x10)

10. Estonsko

4.2.2010, 1 zn. 9 Kr – běh na lyžích, TL 25 zn. (5x5)

11. Francie

8.2.2010, 2 zn. 0,85 € - krasobruslení; 0,85 € alpské lyžování. TL tvořen oběma
známkami a jednotlivé řady známek tištěny protichůdně (tête bêche).
Byl ještě vydán soutisk obou známek v hnědé barvě.

6.

7.

9.
8.
10.

11.
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12. Guinee
13. Guinea-Bissau

14. Chorvatsko
15. Itálie
16. Izrael

12.

A s 1 zn. 25000 FG - rychlobruslení (vítězka ZOH 2006 5000 m Ciara
Hughes, na aršíku ještě vyobrazen krasobruslař Pljuščenko a sáňkařka
Ottová
2010, 15 A se 2 zn. vše 2000 FCFA se zimními sporty. Série se zlatými
známkami a stejná série 15 A se 2 zn. se stříbrnými známkami. Náměty
alpské lyžování, biatlon, boby, curling, krasobruslení, freestylové lyžování,
lední hokej, sáně, severská kombinace, běh na lyžích, short track,
skeleton, skoky na lyžích, snowboarding, rychlobruslení.
2010, 5 zn. 450 FCFA – krasobruslení, 550 FCFA – biatlon, 600 FCFA – skoky na
lyžích, 900 FCFA – snowboarding, 1100 FCFA – lední hokej,
A s 1 zn. 3400 - curling
12.2.2010, 1 zn. 3,50 kn logo ZOH 2010. TL 9 zn.+1 K (5x2). Kupón vlevo nahoře.
2.2.2010, 1 zn. 0,85 € alpské lyžování
14.11.2007, Známka z 27.8.2007 (Mi. 1943) slouží k privátním přítiskům na kupónu.
TL 12 zn.+12 K, na kupónu izraelský taneční pár Zaretská Alexandra,
Zaretský Roman, logo ZOH, vlajky Izraele a Kanady

13.

14.

15.

16.
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17.

18.

19.

20.
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17. Kazachstan
18. Korea Severní

2.2010, 2 zn. 32 KZT – skoky na lyžích, 190 KZT – alpské lyžování. TL o 10 zn.
1.2.2010, 4 zn. 10 w – lední hokej; 40 w – krasobruslení; 50 w – short track,
rychlobruslení na krátké dráze; 70 w – alpské lyžování. TL v aršíkové
úpravě 8 zn. (3+2+3) zoubkovaný a nezoubkovaný.
2.2010, celinová dopisnice s natištěnou známkou 70 w – alpské lyžování

19. Korea Jižní

12.2.2010, 2 zn. 250 w – krasobruslení; 250 w – short track, rychlobruslení na krátké
dráze. Známky tištěny v soutisku. TL 16 zn.+ 4 K (4x5). Kupóny na TL
v prostředním sloupci. Na kupónech logo a maskoti ZOH 2010.

20. Kyrgyzstán

13.2.2010, 4 zn. 21 S – běh na lyžích; 28 S – biatlon; 45 S – alpské lyžování;
60 S – snowboarding. TL 6 zn. (2x3). Zoubkované i nezoubkované.

21. Lichtenštejnsko

12.2.2010, 2 zn. 1,00 fr – alpské lyžování; 1,80 fr – běh na lyžích. TL 16 zn. (4x4).

22. Litva

30.1.2010, 1 zn. 2,45 Lt – alpské lyžování, TL 10 zn. (2x5).

23. Lotyšsko

5.2.2010, 1 zn. 55 lat – lední hokej. TL 10 zn. (5x2).

24. Maďarsko

5.2.2010, 1 zn. 260 ft – alpské lyžování, TL 50 zn.

25. Makedonie

12.2.2010, 2 zn. 50 d – skoky na lyžích; 100 d – lední hokej. TL 8 zn.+1 K (3x3).
Kupón uprostřed TL.

21.

22.

23.

25.
24.
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26. Mali

2010, nezjištěný počet sérií o 4 zn. s pohádkovými motivy. Na všech známkách
(600 f) olympijské kruhy. Jednotlivé známky tištěny v aršíkové úpravě s okrajem a
také v TL o 8 zn. (po dvou známkách ze série) + 1 K (3x3). Kupón uprostřed TL. Na
potištěném okraji známky i na okraji TL vlevo nápis VANCOUVER 2010, vpravo
LONDON 2012.
2010, A se 2 zn. na aršíku alpské lyžování. Zn. 800 F – olymp. medaile,
1400 F – lední hokej

27. Moldavsko

12.2.2010, 2 zn. 1,20 L – alpské lyžování, TL 10 zn. (5x2); 8,50 L – biatlon
TL 10 zn. (2x5).

28. Monako

4.12.2010, 2 zn. 0,90 € - alpské lyžování; 0,90 € - snowboarding, krasobruslení.
Známky tištěny v soutisku. TL 4 páry známek (2x4).

29. Německo

11.2.2010, 2 zn. 0,55+0,25 € - biatlon; 0,45+0,20 € - alpské lyžování
(paralympiáda) TL 10 zn. (5x2). PR1 Deutsche Sporthilfe od 8.2.2010!
2010, 5 personalizovaných zn. (všechny 0,44 €). Logo ZOH 2010 a sjezdař,
skokan na lyžích a snowboardista; logo ZOH 2010; hory okolí Whistleru s logem ZOH
ze sněhu; olympijské medaile; logo zimních paralympijských her 2010. TL 10 zn. (2x5)

30. Nizozemí

26.

27.
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28.

29.

30.

31.

32.

31. Polsko

27.1.2010, 1 zn. 3 zl. – běh na lyžích. TL 12 zn. (4x3).

32. Rakousko

12.2.2010, 83 personálních zn. všech olympioniků Rakouska. TL 20 známek (15+5)
15x sportovec, 5x stupně vítězů.
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33. Rumunsko

12.2.2010, 4 zn. 0,60 L – běh na lyžích; 0,80 L – rychlobruslení; 1,00 L – skeleton;
7,60 L – boby. TL 4 zn. (2x2).
12.2.2010 18 celinových dopisnic s přítisky. Na přítiscích jsou jednotlivá sportovní
odvětví a disciplíny ZOH.

34. Rusko

11.2.2010, 1 zn. 15r – logo ZOH. TL 9 zn. (3x3).

35. San Marino

9.2.2010, A s 3 zn. 0,65 € - skoky na lyžích, snowboarding, lední hokej,
rychlobruslení; 0,85 € - alpské lyžování, severské lyžování, curling, boby; 1,00 € short track, rychlobruslení, krasobruslení, alpské lyžování.

33.

34.

35.
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36. Slovensko

15.1.2010, 1 zn. 1,00 € - čtyřbob. TL 50 zn. (5x10)
7.4.2010, dopisnice s přítiskem Slovenští medailisté a PR

37. Slovinsko

29.1.2010, 2 zn. 0,40 € - alpské lyžování; 0,45 € - lední hokej. TL 6 zn. (3 zn. každé
hodnoty) + 3 K (3x3). Kupóny jsou na TL ve sloupci vpravo, shora dolů na kupónech:
olympijské kruhy, logo ZOH 2010, logo NOV Slovinska.

38. Srbsko

12.2.2010, 2 zn. 22 RSD – severské lyžování; 50 RSD – alpské lyžování. TL 8 zn. + 1
K (uprostřed TL 3x3).

39. Švýcarsko

13.11.2009, 2 zn. 1,00 fr – boby; 1,30 fr – lyžování – paralympiáda. TL 20 zn. (4x5)
13.11.2009, celinová dopisnice s natištěnou známkou 1,00 fr – boby

36.

37.

38.

39.
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40. Turecko

12.2.2010, 4 zn. 25 k – alpské lyžování; 75 k – snowboarding; 90 k – severské
lyžování; 90 k – rychlobruslení.

41. Ukrajina

12.2.2010, 4 zn. 2,00 H . akrobatické lyžování - skoky; 1,50 H – severské lyžování
2,00 H – sáně; 1,50 H – biatlon. TL 8 zn. v aršíkové úpravě (2 zn. od každé hodnoty)
na okraji stylizované sněhové vločky a olympijský oheň (4x2).
22.1.2010, 1 zn. 44 c – snowboarding
21.3.2010, 2 SR, stříbro a bronz U-rampa, ženy Hannah Teter a Kelly Clark
10.4.2010, SR, zlato, moguly, ženy Hannah Kearney (požíváno Hanover a Norwich)

42. USA

40.
41.

42.

Přehled známek a razítek vydaných k ZOH 2010 jistě není úplný, přesto
věřím, že některým z Vás pomůže lépe se orientovat ve filatelistických
přírůstcích věnovaných největšímu letošnímu svátku sportu. Zároveň se
omlouvám, že v tomto čísle Zpravodaje nenajdete z kapacitních důvodů
pokračování Přehledu známek vydaných k OH 2008 v Pekingu. V příštím
čísle bude uvedeno pokračování Přehledu 2008 ve dvojnásobném rozsahu.
Zpracoval -jpb-
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Přehled známek a razítek vydaných v Evropě k 19. MS v kopané 2010 v JAR
Andorra (Španělská) – 1.6.2010, 1 zn. 0,78 €,
TL 25 zn., FDC

Bulharsko - 10.6.2010, A s 1 zn. 2,10 Lv. FDC
- 2010, 1 celinová dopisnice

Belgie – 14.6.2010, 1 zn. 0,90 €, TL 5 zn., FDC

Francie – 10.6.2010, 1 stříbrná zn. plast, 5 €
- 13.6.2010, 1 zn. oboustranná 0,85 €,
- 13.6.2010, A se 4 zn. všechny 0,85 €

Bosna a Herzegovina (Srbská) – 25.5.2010,
2 zn. obě 1,50 BAM, TL 8 zn.+ 1 K

The collector exchange, sale duplicates
(doubles) of the banknotes, coins, stamps
mint and used, FDCs, CM, phonecards and
other collectible. Eng, Fra, Gh. Alexe,
P.O.Box 32, Plopeni 105900, Jud. Prahova,
Romania.
e-mail: numismatic.philatelic@gmail.com
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Chorvatsko - 11.6.2010, 1 zn. 4,50 kn, TL 9 zn. +
1 K, FDC
- PR 11.6.2010, Čakovec, fil. výstava

Černá Hora – 11.6.2010, 1 zn. 1,50 €, TL 8 zn.
+ 1 K, FDC

↓
Itálie - PR 9.5.2010, Filat. výstava CEFILNUM
2010, Pievesestina
- PR 22.5.2010, Výstava U.I.C.O.S., Verona
- PR 27.5.2010, Tréninkový tábor Německa
v Eppanu, Cornaiano-Girlan

Kypr - 17.3.2010, 1 zn. 1,71 €, TL 8 zn., FDC
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Maďarsko – 7.5.2010, 1 zn. 325 Ft, TL 50 zn, FDC

Malta - 11.6.2010, 2 zn. (0,63; 2,50 €)
- 11.6.2010, A s 2 zn. série, nezoubk., FDC

Makedonie - 11.6.2010, 2 zn. (50; 100 d),
TL 9 zn., FDC
- 11.6.2010, A s 1 zn. 150 d, FDC
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Moldávie – 11.6.2010, 2 zn. (1,20; 8,50 L),
TL 10 zn., FDC

Německo – 8.4.2010, 1 zn. 0,55+0,25 €, TL 10 zn.,
FDC
PR – 6.5.2010, Essen 20. mezinárodní filatel. veletrh
Všechna další PR - post Frankfurt am Main
PR - 6.6.2010, odlet německého týmu na MS
PR – 11.6.2010, úvodní zápas JAR - Mexiko
PR – 13.6.2010, Německo - Austrálie
PR – 18.6.2010, Německo – Srbsko
PR – 23.6.2010, Ghana – Německo
PR – 6.7.2010, semifinále 1 v Kapském Městě
PR – 7.7.2010, semifinále 2 v Durbanu
PR – 10.7.2010, o 3. místo v Pot Elizabeth
PR – 11.7.2010, finále v Johannesburgu
PR - 11.7.2010, Mistr světa v kopané xxxxxxxxxxx

Monako – 4.3.2010, 2 zn. obě 0,89 €, TL 4 páry
známek, FDC

60
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

3. aršík – Bert van Marwijk a Maarten Stekelenburg;
Stijn Schaars a Wesley Sneijder; Eljero Elia a
Gregory van der Wiel.

Nizozemí – 11.5.2010, 3 A s 3 zn., všechny
známky 0,44 €..
Na zn. reprezentanti Nizozemí:
1. aršík - John Heitinga a Rafael van der Vaart; Joris
Matthijsen a Klaas Jan Huntelaar; Mark van Bommel
a Dirk Kuyt.
2. aršík – Robin van Persie a Nigel de Jong; Andre
Ooijer a Giovanni van Bronckhorst; Ibrahim Afellay a
Arjen Robben.

↓
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Portugalsko - 31.5.2010 1 zn. kulatá 0,80 €,
TL 25 zn., FDC
- 31.5.2010, A (kruhový tvar) s 1 zn.
2,50 €, FDC

Srbsko - 2 zn. (22; 50 RSD)
- A s 1 zn. 177 RSD

↓
Rakousko - PR 11.8.2010, Ernstbrunn
San Marino - 17.3.2010, 1 zn. 1,50 €,
TL 20 zn., FDC
- PR 8.5.2010, CEFILNUM 2010,
Pievesestina de Cesena, Italy
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Slovensko - 8.6.2010, 1 zn. 2,30 €, 3D tzv.
lentikulární, s pohyblivým námětem
fotbalisty kopajícího do míče, FDC,
vydána také aršíková úprava,
A s 2 zn.
- PR, 8.6.2010, Bratislava 15

Španělsko – 4.6.2010, 1 zn. 0,78 €, FDC

Slovinsko – 8.6.2010, 1 zn. 0,92 €, TL 2x4 zn.+ 2
K (na TL 4 zn. k MS v kopané, 4 zn.
k MS v basketbalu), FDC
Zpracoval a připravil -jpb-
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Stručně na závěr:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
1) Itálie 12.2.2010, Olympijské hry mládeže „Singapore 2010“
2) Francie 16.6.2010, Olympijské hry mládeže „Singapore 2010“
3) Monako 22.6.2010, Olympijské hry mládeže „Singapore 2010“
4) Singapur 25.6.2010, Olympijské hry mládeže „Singapore 2010“
5) Monako 9.2.2010, Monte Carlo Rolex Masters, tenisový turnaj
6) Monako 4.12.2009, Ayrton Senna 1960-1994
7) Španělsko 22.4.2010, Valencia, 100 let klubu LEVANTE U.D.
8) Monako 8.2.2010, Pohár pěti národů

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

Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2010
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