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                                                             Restaurace Meduzzy,  
                                                             Praha 5, Malá Strana, roh ulic Mělnická  
                                                             a Újezd. 
                                                             Více o slavnostním setkání na straně 3.  
                                  
                                                             V  rámci  setkání  se  uskuteční  volba                
                                                             nového  výboru  Olympsportu. Kdo se  
                                                             osobně  nezúčastní  setkání   v  Praze,  
                                                             může  volit z domova. Podrobnosti na  
                                                             straně 2. 
 
 
 
 
                                                                                                                UPOZORNĚNÍ:  
                                                                                           O SVÉ  ÚČASTI  NA SLAVNOSTNÍM                
                                 SETKÁNÍ NEZAPOMEŇTE INFORMOVAT HOSPODÁŘE DO 15. 4. 2011 
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Joe LACKO devadesátiletý! 
     Mnohaletý člen Olympsportu, slovenský rodák, 
sběratel ledního hokeje, fotbalu a olympiád, 
fotbalový rozhodčí, spoluautor původního loga 
Olympsportu a přítel a partner mnoha 
československých filatelistů, to je Joe Lacko, který 
se právě dožívá neuvěřitelných 90 let. Věřím, že 
mohu i za vás za všechny členy Olympsportu 
popřát Joemu Lackovi ještě mnoho let s 
milovanou filatelii a zvláště pak co nejpevnější 
zdraví, protože toho není nikdy dost. Na našem 
snímku je se svými vnučkami Bradley a Kate. 
     Dovolte mi na závěr ještě jednu vzpomínku. 
Před mnoha lety mi Joe vyprávěl o tom, jak byla 
Dukla Praha v USA na prvním zájezdu a sehrála 
tam několik zápasů. Joe jeden ten zápas pískal. 
Ota Pavel napsal o zájezdu knížku Dukla mezi 
mrakodrapy, která vyšla v několika vydáních. 
Jenom to první vydání bylo opatřeno přebalem, 
na kterém si kapitáni obou teamů předávají vlaječky a mezi nimi je stojící Joe jako rozhodčí. Celá 
léta prohlížím všechny antikvariáty a pátrám bohužel bezvýsledně po této knize. Joe by měl moc rád 
alespoň reprodukci toho přebalu. Nemáte někdo to 1.vydání? Ofotím a vrátím obratem.  
                                                                                                                                    -jp- 

 
VOLÍME NOVÝ VÝBOR OLYMPSPORTU 
     Podle stanov Olympsportu (OS) měly volby nového výboru proběhnout v minulém roce. Volební období máme 
čtyřleté a volby mají proběhnout vždy v roce konání zimní olympiády. Z důvodu dlouhodobé nemoci hospodáře i 
předsedy se bohužel k tomuto aktu dostáváme s jistým zpožděním. Činnost OS se řídí vlastními stanovami, ty však 
nesmí být v rozporu se stanovami Svazu českých filatelistů (SČF), pod jehož křídly fungujeme. Pro stanovení 
volebních pravidel je třeba citovat ze stanov SČF: „§ 25 … Řádným členem odborné společnosti může být 
pouze člen SČF. Odborná společnost může mít přidružené členy, kteří nejsou členy SČF. Přidružení členové 
nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů SČF ani odborných společností.“     
     Z uvedeného vyplývá, že účast na volbách bude umožněna všem řádným členům Olympsportu, což jsou ti, kteří 
mají základní členství ve SČF ať již prostřednictvím klubů nebo prostřednictvím OS a současně mají uhrazené 
členské příspěvky na rok 2011, jak v Olympsportu, tak ve SČF. Příspěvky v Olympsportu mají být zaplacené do 
konce února. V letošním roce byl termín pro jejich úhradu prodloužen do 21.3. Upozorňujeme na to, že členové, 
kteří nezaplatí do tohoto termínu nezískají požitky při slavnostním setkání 30.4., tedy občerstvení a příspěvek na 
dopravné a nemohou se zúčastnit ani voleb. 
     Odstupující výbor předkládá členské základně kandidátku, kterou najdete na volně vloženém listě ve 
Zpravodaji. Každý oprávněný volič (člen SČF a Olympsportu se zaplacenými příspěvky na rok 2011) má právo 
doplnit kandidátku o libovolný počet dalších kandidátů a takto upravený hlasovací lístek označit křížky u těch členů, 
kterým dává svůj hlas. Protože volíme pětičlenný výbor + revizora, musí být zaškrtnuto maximálně pět členů a 
zvlášť hlas pro funkci revizora, jinak je hlasovací lístek neplatný. Členové, kteří se osobně zúčastní slavnostního 
setkání Olympsportu 30.4.2011 v Praze provedou volbu na místě, vhozením lístku do urny. Nový hlasovací lístek 
obdržíte od volební komise, které se prokážete legitimací se zaplacenými příspěvky SČF. Nezapomeňte proto 
vzít s sebou na setkání členský průkaz Svazu českých filatelistů!  
     Ti z Vás, kteří se na setkání nemohou dostavit, mohou volit z domova a využít jednu ze dvou možností: 

- písemnou formu účasti na volbě a svůj řádně vyplněný hlasovací lístek zaslat do 15.4.2011 na adresu 
hospodáře:  Bedřich Polák, Svrkyně 47, 252 64 Velké Přílepy. Obálku označte v levém dolním rohu  
„VOLBY“. Na později došlé hlasovací lístky nebude brán zřetel. 

- elektronickou formu účasti na volbě a svůj řádně vyplněný hlasovací lístek zaslat do 15.4.2011 na mailovou 
adresu hospodáře: bepomi@centrum.cz. Na později došlé hlasovací lístky nebude brán zřetel.  

     Z důvodu kontroly zaplacení členských příspěvků na rok 2011 v Olympsportu a Svazu českých filatelistů a pro 
kontrolu odeslání právě jednoho hlasovacího lístku na člena je nutné u písemného či elektronického způsobu volby 
uvést na hlasovacím lístku jméno hlasujícího a připojit podpis k prohlášení o zaplacení členských příspěvků.  
     Pět nejúspěšnějších kandidátů, kteří získají v prvním kole voleb nejvíce hlasů, se stanou novými členy výboru 
OS. V případě shodnosti získaných hlasů dvou či více kandidátů na pátém místě se uskuteční druhé kolo voleb 
z kandidátů, kteří dosáhli v prvním kole shody.  
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Vážení přátelé, členové Olympsportu, 

     od založení naší námětové skupiny uběhlo neuvěřitelných 45 roků. Naši předchůdci založili 
na setkání v Choceradech v roce 1966 seskupení, zajímající se o olympijskou a sportovní 
filatelii a pokřtili jí názvem Olymp-sport.  

V sobotu 30. dubna 2011 
si toto významné jubileum připomeneme na setkání v restauraci Meduzzy. Restaurace se 
nachází na rohu ulic Újezd a Mělnická v Praze na Malé Straně, pár kroků od zastávky tramvaje 
č. 9 Újezd, ve směru Košíře.  
     Z pošty Praha 6 odešleme dne 5. 4. 2011 všem členům Olympsportu pozvánku, natištěnou 
na zadní straně dopisnice, která bude na přední straně opatřena OVS připomínající 
dvojnásobného olympijského vítěze v kanoistice Martina Doktora, který přijal pozvání, bude s 
Vámi besedovat a bude připraven i k autogramiádě. 
     Restaurace bude pro nás otevřena od 8.30 hod. a konec setkání je plánován na 15. hodinu. 
Je připraven bohatý a zajímavý program, věřím, že se určitě nebudete nudit. Při vstupu do 
restaurace každý z vás obdrží brožurku, pojednávající o historii naší společnosti. V ní naleznete 
dopisnici, opatřenou strojovým razítkem, která je určena k autogramiádě pozvaného 
olympijského vítěze. 
     Každý mimopražský důchodce obdrží příspěvek na cestovné ve výši 100 Kč, pokud bydlí v 
Čechách, 150 Kč pak dostane důchodce, který bydlí na Moravě. Jedinou podmínkou pro 
vyplacení příspěvku je o příspěvek požádat předem písemně.  
     A jaký je programu setkání? Do 9.30 hod. se uvažuje s výměnou materiálů. V 9.30 hod. 
bude podávána přesnídávka. V 10.00 hod. zahájíme slavnostní zasedání. Pozvaní hosté České 
olympijské akademie, Svazu českých filatelistů a České pošty přednesou své zdravice. 
Následují zprávy členů výboru Olympsportu. V průběhu jednání proběhne volba nových členů 
výboru a revizora. Jedním z vrcholů slavnostního setkání bude jistě beseda s pozvaným 
olympionikem. Před obědem dojde k oznámení výsledku voleb. Na 12.30 hod. je připraven 
slavnostní přípitek a po něm následuje oběd se třemi druhy jídel. Nechceme, aby během 
setkání docházelo k časovým prodlevám roznáškou a objednáváním jídel, proto si každý z Vás 
může předem vybrat jídlo podle své chuti a při závazném oznámení účasti mi sdělí své 
labužnické choutky.  
Vybírat můžete z následujícího jídelníčku: 
1. přírodní kotlet s bramborem / šťouchané, americké, hranolky /  
2. svíčková s knedlíkem                                                                              
3. kuřecí maso s rýží 
K jídlu obdrží každý účastník nápoje podle výběru.   
     Po obědě následuje autogramiáda Martina Doktora. Ve 14.00 hod. bude podávána káva 
nebo čaj se zákuskem. Do 15.00 hod. bude volná zábava účastníků a po této hodině se 
rozloučíme. 
     Mimo výše uvedeného, máte ještě možnost si předem objednat přítiskovou obálku se 
známkou a kupónem (tzv. personal stamps), na kterém je logo Olympsportu. Obálka bude 
opatřena razítkem, připomínající spoluzakladatele společnosti Jardu Justýna a výročí 
Olympsportu. Tato obálka bude zařazena do novinkové služby a získáte jí jen v počtu, který  
máte objednán. Dodatečně si můžete doobjednat celé tiskové listy s logem Olympsportu. V 
případě většího zájmu Vám můžeme zajistit také jednotlivě známku s kupónem z TL 
připomínající naše výročí. Dodatečné závazné přihlášky je možné podat do 8. 4. 2011. 

Důležité:  Účast na slavnostním setkání Olympsportu dne 30.4.2011, 
výběr jídla a žádost o příspěvek na cestu oznamte nejpozději do 15. 4 2011 

na adresu:   Bedřich Polák, Svrkyně 47, 252 64 Velké Přílepy. 

Ještě jedenkrát upozornění na to, že podmínkou pro účast na slavnostním zasedání 
Olympsportu je úhrada členského příspěvku pro rok 2011. 
                                                                                                      Za výbor Olympsportu, Béďa Polák, hospodář         
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ZMĚNY V ADRESÁŘI A ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ 
 
NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY 
11.11.2010  Hladík    piha.holice@seznam.cz  
15.1.2011  SCF             sekretariat@informace-scf.cz 
20.1.2011  Ďoubalík   jiridoubalik@seznam.cz  
25.1.2011  Slovenské muzeum sportu muzeum.tk@stoneline.sk  
27.1.2011  Dovalil    dovalil@ftvs.cuni.cz 
27.1.2011  České muzeum sportu  vojtech.scheinost@nm.cz 
1.3.2011  Osuský    peter.osusky@staremesto.sk 
 
NOVÁ ADRESA 

707 Doc.DOVALIL FTVS UK  707 J.Martího 31 16252 PRAHA 6 

702 Národní muzeum Knihovna TV 702 Vinohradská 1 11000 PRAHA 1 
 

UKONČENÍ ČLENSTVÍ 
Na vlastní žádost ukončil členství Jiří KALUS z Ostravy. 
 

NOVÍ ČLENOVÉ 

87 RABIŠKA Milan 463 Nad Opatovem 2027 14900 PRAHA 4 mrabiska@seznam.cz ZOH 200 

88 HAMPL Jiří 464 Rabyňská 741 14200 PRAHA 4  Vodní sporty 250 

89 BABÁK Radek 465 Pálavské nám. 14 62800 BRNO radek.babak@centrum.cz  200 

 
NOVINKY OLYMPSPORTU 

     V posledním čísle loňského roku byla představena poslední novinka roku 2010, příležitostná 
celinová dopisnice s přítiskem a ručním razítkem k zisku titulu mistra světa Ondřeje Synka. Myslím,  
 

PŘEHLED ČÍSLOVÁNÍ DOPISNIC A OBÁLEK OLYMPSPORTU - ROK 2010    
 

OS-1/10 9,50 OVS Op ČOV logo / CZECH TEAM   Praha 31 29.1. 

OS-2/10 9,50 OVS Op Česká asociace universitního sportu Praha 617  

OS-3/10 10,00 SR CDVp Zdeněk Štybar MISTR SVĚTA, Tábor 2010 Praha 6 11.2. 

OS-4/10 7,50 OVS CDVp RICHMOND OLYMPIC OVAL/ Blanka Paulů Praha 6 11.2 

OS-5/10 10,00 PR CDVp XXI. ZOH Vancouver 2010/ zahájení her logo Praha 1 12.2. 
OS-6/10 10,00 SR CDVp Setkání Olympsport/ Mil. Loos  Berlín 1036 Praha 6 20.3. 

OS-7/10 10,00 PR Op Zlatá Martina Sáblíková Praha 1 24.- 31.3. 

OS-8/10 10,00 PR Op Zlatá Martina Sáblíková Velký Osek 1 24.- 31.3. 

OS-9/10 9,00 OVS CDVp Lukáš Bauer Praha 1 24.3. 

OS-10/10 10,00 SR CDVp Šárka Záhrobská Praha 6 24.3. 

OS-11/10 7,50 OVS CDVp Bronzová štafeta 4x10 km Praha 6 24.3. 

OS-12/10 - PR Op Martina Sáblíková personal stamp 10,- Kč Praha 1 24.3. 

OS-13/10 - OVS Op Lukáš Bauer Praha 1 14.4. 

OS-14/10 - SR Op Šárka Záhrobská Praha 6 13.4. 

OS-15/10 - OVS Op Bronzová štafeta 4x10 km Praha 6 13.4. 
OS-16/10 10,00 SR CDVp 74. MS v hokeji / Jan Peka Praha 6 21.5. 

OS-17/10 10,00 SR CDVp Mistři světa 2010 / Gustav Bubník Praha 1 31.5. 

OS-18/10 10,00 SR CDVp MS v in-line hokeji v Berouně  Beroun 1 5.7. 

OS-19/10    neobsazeno   

OS-20/10 10,00 PR CDVp MS v basketbalu žen Brno 12 23.9. 

OS-21/10 17,00 PR Op MS v basketbalu žen Ostrava 3 23.9. 

OS-22/10 17,00 PR Op MS v basketbalu žen K.Vary 1 3.10. 29.9. 
OS-23/10 10,00 SR CDVp Už nikdy více / Hokejové oběti komun. zvůle Praha 1 7.10. 

OS-24/10 10,00 SR CDVp Setkání Olympsportu / Ota Zaremba OH 1980 Brno 6 25.9. 

OS-25/10 10,00 SR CDVp Setkání Olympsportu / Ota Zaremba OH 1980 Praha 6 7.10. 

OS-26/10 10,00 PR Op MS v LH 2010 / Zlatá medaile Praha 1 24.6. 

OS-27/10 9,00 OVS CDVp Stříbrná radost / Hanka Horáková Praha 6 12.10. 

OS-28/10 10,00 PR CDVp Ondřej Synek mistr světa ve skifu Praha 1 10.12. 
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že není na škodu si zopakovat celý loňský rok 2010 v přehledu příležitostných obálek (Op) a celi-
nových dopisnic (CDVp). U některých z nich bylo v přehledu doplněno číslování, protože na obálce či 
celinové dopisnici se číslo z různých důvodu neobjevilo. To se týká položek OS-2/10, OS-12/10, OS-
16/10 a OS-18/10. Na celinové dopisnici věnované basketbalistce Hance Horákové se nedopatřením 
objevilo číslo OS-25/10, které je shodné s dříve očíslovanou dopisnicí k setkání Olympsportu a výročí 
zisku zlaté medaile Oty Zaremby. Proto pro jednotnost číslování a jedinečnost přiřazených čísel je 
celinová dopisnice s Hanou Horákovou v seznamu přečíslována na OS-27/10. Číslo OS-19/10 nebylo 
použito. Omlouváme se za provedené dočíslování a opravy.  
 

(Vysvětlivky: OVS – otisk výplatního stroje, 
SR – strojové razítko, PR – příležitostné ruční 
razítko)  
 

Dr. Jiří Stanislav Guth Jarkovský  

     150. výročí narození zakladatele ČOV, Dr. 
Jiří Gutha Jarkovského bylo připomenuto 
strojovým razítkem na poště Praha 6 dne 
22.1.2011. Razítko bylo používáno na 
příležitostné celinové obálce i celinové 
dopisnici, které byly vydány jako první 
novinka Olympsportu v letošním roce (OS-
01/11). Více o Dr. Jiřím Guthu Jarkovském 
v článku na straně 7.   

 

JOSEF MASOPUST  
     9. 2. 2011 oslavil neuvěřitelné osmdesátiny 
jeden z nejlepších československých fotbalistů 
Josef Masopust. Dne 4.2.2011 používala pošta 
Praha 1 příležitostné ruční razítko k oslavě 
jubilea Josefa Masopusta v rámci Setkání 
fotbalových legend. Olympsport připravil 
celinovou dopisnici s přítiskem (OS-2/11), na 
kterém jsou fotografie Josefa Masopusta 
z doby jeho aktivní činnosti a ze současnosti a 
nechybí ani znak Dukly Praha, v jejímž dresu 
prožil prakticky celou svoji fotbalovou kariéru.  
  
 

 

Pozvánka na slavností setkání Olympsportu  
     Dne 5.4.2011 budou pozvánky na slavností setkání k příležitosti 45. 
výročí založení Olympsportu razítkovány na poště Praha 6 OVS (červené 
barvy), na kterém bude vyobrazen dvojnásobný olympijský vítěz z OH 
1996 v Atlaně kanoista Martin Doktor. Následně budou pozvánky 
odeslány všem členům Olympsportu (OS-3/11). 
 
Setkání Olympsportu 
     Slavností setkání Olympsportu se uskuteční 30. 4. 2011 v Praze (více na straně 2 a 3). Jako host 

je na setkání pozván olympijský šampión Martin Doktor. Uskuteční se s ním 
beseda a autogramiáda. Všichni účastníci 
setkání obdrží celinovou dopisnici s přítiskem 
a černým strojovým razítkem pošty Praha 1 
(OS-4/11), který je věnován našemu hostovi. 
Dopisnici si mohou nechat Martinem 
Doktorem podepsat.  
     Ve stejný den bude na poště Praha 1 
používáno příležitostné ruční razítko k 45. 
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výročí vzniku Olympsportu. Na razítku bude vyobrazen jeden ze zakladatelů Olympsportu Jaroslav 
Justýn. Pro novinkovou službu bude připravena obálka s přítiskem (OS-5/11). Obálky budou 
opatřeny známkou s kupónem, tzv. osobní známkou. Na kupónu bude logo Olympsportu 
s připomínkou 45 let.         
 
Haloví mistři Evropy 
     Letošní úspěchy našich atletů při mistrovství Evropy v pařížské hale Bercy budou připomenuty 
v dubnu. Jestli se ve zlato překážkáře Petra Svobody tajně doufalo, triumf Denisy Rosolové na 
čtvrtce byl atletickou senzací. Čtyřiadvacetiletá bývalá dálkařka a vícebojařka, která běhá čtvrtku 
teprve druhým rokem, zkušeně smetla všechny své soupeřky a doběhla si pro nečekaný titul halové 

mistryně Evropy. Česká pošta připravuje podle 
návrhu Jardy Petráska příležitostné ruční 
razítko s vyobrazením Denisy Rosolové. Razítko 
bude používáno ve dnech 18.-24. dubna na 
poště Praha 1. Olympsport připravuje pro otisk 
PR celinovou dopisnici s přítiskem (OS-6/11).  
     Pro připomenutí zlatého Petra Svobody se 
připravuje štoček do výplatního strojku Postalia 
a jeho použití je 
plánováno na 22.4. na 
poště Praha 6. Pro OVS 
bude připravena 
celinová dopisnice 
s přítiskem (OS-7/11).   
 
 

 
 

 
 
 

VERONAFIL 2011 
Tématický zájazd  

     Som dlhoročný člen Olympsportu a podujal som sa zorganizovať v spolupráci s bratislavskou 
CK PAXTRAVEL zájazd na jarný veľtrh VERONAFIL 2011  Zasvätení vedia, že ide o jeden z najväčších 
zberateľských veľtrhov v Európe  - na jar sa koná už 116.ročník.  
     Brány veľtrhu VERONAFIL 2011 so zberateľskými odbormi filatelia, numizmatika, filokartia, 
telefónne karty, kinder-figúrky atď... vás teda očakávajú. Máte možnosť nielen porovnať túto 
megaakciu  napr. s pražským veľtrhom Sberateľ, ale v prvom rade je to výborná príležitosť obohatiť 
svoje zbierky. Vstup na veľtrh je voľný. 
     Zájazd je naviac koncipovaný tak, aby si prišli na svoje aj vaše partnerky. Pokiaľ vy budete 
“šantiť” na veľtrhu, tak ony môžu obdivovať krásy romantickej Verony a nakupovať v jej módnych 
butikoch... 
     Zájazd sa koná v dňoch 19.-21.05.2011 a ponúka ho CK PAXTRAVEL na internete. Bližšie 
informácie nájdete na:   

http://www.paxtravel.sk/poznavacie-zajazdy/verona-zberatelsky-veltrh 
 

     Zájazdu sa môže zúčastniť ľubovolný záujemca, podmienkou nie je byť členom  námetovej 
skupiny Olympsport alebo SSOŠF. 
     V prípade ďalších otázok sa vážni záujemci môžu na mňa obrátiť, e-mail: stamptk@atlas.sk, tel. 
++421-2-6382 8896 (po 18:00 hod večer).  
                                                                                                                 Pavol Ondráška 
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PŘED 150 LETY SE NARODIL JIŘÍ GUTH-JARKOVSKÝ 
 
Vážení přátelé, 

     v sobotu 22.1.2011 používala pošta Praha 6 poštovní strojové razítko (orážecí strojek Postalia - v 
černé barvě) u příležitosti 150. výročí narození Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, významného 
propagátora sportu a olympijské myšlenky. Příležitostný razítkovací štoček byl dán do provozu z 
iniciativy České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT, která je součásti Svazu 
českých filatelistů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     Nejen na stránkách Wikipedie, pod heslem 
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, si můžeme oživit 
své znalosti. Z nich citujeme:  
     "PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský 
(vlastním jménem Jiří Guth; * 23. ledna 1861, 
Heřmanův Městec - † 8. ledna 1943, Náchod) 
byl český propagátor sportu, generální tajemník 
Mezinárodního olympijského výboru (1919-
1923) a spoluautor olympijské charty. V letech 
1900-1929 byl předsedou Českého a po vzniku 

republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České 
amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů. 
    Vystudoval filozofii v Praze, ze které získal doktorát. Původním povoláním byl středoškolský 
profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy, dále autor povídek, románů a několika básní a 
překladatel z němčiny. Byl vychovatelem v knížecí rodině v Ratibořicích a tamější vybrané chování 
rodiny ho inspirovalo k napsání několika společenských knih. Pracoval i jako ceremoniář prezidenta 
T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident 
republiky. Byl členem spisovatelské skupiny Máj, překládal literární díla z francouzštiny a němčiny 

(např. Émila Zoly, Honoré de Balzaca, či Karla Maye). 
     Širokou veřejností je znám svými díly, kde podává pravidla a 
normy chování ve všech oblastech života. Ve svých dílech chování 
klade důraz na slušnost, čestnost, skromnost, vzájemnou úctu.".  
     Na připojeném obrázku naleznete výtvarný návrh štočku razítka. 
Autorem návrhu je Ing. Jaroslav Petrásek, předseda výboru 
Olympsportu. V závěru uvádíme několik vybraných internetových 
odkazů, které Vám ještě více přiblíží osobnost Jiřího Stanislava Gutha-
Jarkovského, poštovní známku s jeho portrétem z roku 1996 a další 
souvislosti. 
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     Děkujeme Ing. Jaroslavu Petráskovi, p. Bedřichu Polákovi a p. Ladislavu Janouškovi za jejich 
iniciativu a za předané informace k používání razítka v poštovním provozu. 
           S pozdravem 
                                                               Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů,   
                                                           sběratelů specializovaných oborů, reg. č. 00-15, Praha 
Zajímavé odkazy: 
heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský na stránkách wikipedie: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Stanislav_Guth-
Jarkovsk%C3%BD 
heslo Jiří Guth-Jarkovský na stránkách Osobnosti, resp. quido.cz: 
http://www.quido.cz/osobnosti/jarkovsky.html 
heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský na stránkách Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity: 
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/guth.html 
Ukázky z archivu Českého rozhlasu: 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zarchivu/dvakrat-jiri-guth-jarkovsky 
 

Důležité upozornění 
Poštovní přihrádka na poště v Praze 5 - Smíchově se dnem 30. 6. 2011 ruší. 

 

Po tomto datu neposílejte písemnosti na adresu Olympsport / Bedřich Polák / P.O.Box 47 / 150 21 
Praha 5.  Novou adresu se dozvíte v dalším čísle zpravodaje. 

 

LEGENDÁRNÍ SPORTOVNÍ REDAKTOR KAREL MALINA  

OSLAVIL OSMDESÁTINY 
     Náš kamarád a přítel Olympsportu sportovní redaktor PhDr. Karel Malina se 
21. února dožil neuvěřitelných 80 let. K tomuto datu jsme milému Karlíkovi 
nejen popřáli hodně zdraví a síly do dalších let života, ale i nechali zahrát jeho 
oblíbenou písničku v pořadu “Písničky od srdce“ vysílané na rozhlasové stanici 
Prahy 2. 
     Karel Malina působil nejen ve sportovní redakci československého rozhlasu, 
ale v počátcích československé televize jako komentátor sportovních zpráv. 
Známý je nejen z pátečních pořadů “Zelené vlny” vysílané ze stanice Hvězdy, 
ale i z přímých přenosů fotbalových utkání nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
Doprovázel fotbalový klub Duklu Praha na jejich fotbalových cestách po 
Americe. Komentoval a odvysílal nejen fotbalové a hokejové přenosy, ale svou 
pozornost věnoval i propagaci malých sportů. Sám přiznává, že na jeho růstu 

se podílel první komentátor sportovních utkání Josef Laufer. 
     Svou statečnost a národní hrdost prokázal jako rozhlasový pracovník v době nezákonného 
vniknutí pěti spřátelených armád v čele s Rudou armádou v roce 1968 do naší republiky. Pomocí 
rozhlasu seznamoval posluchače se situací a činech okupačních armád. Rozhlasové stanoviště museli 
několikrát měnit, neboť okupační vojska je hledala, aby je umlčeli. Jedno ze stanovišť bylo v 
suterénu kina Skaut na Vinohradech, poslední v rozhlasovém studiu v Karlíně. Nebyl sám, na 
vysílání s ním spolupracovali    redaktoři Karel Tejkal, Stanislav Zikmund, Věra Štovíčková a další.  
     Nezapomenutelný dojem zanechal při komentování zpráv z LOH v Mexiku 1968. Tehdy Věra 
Časlavská získala ve sportovní gymnastice nejvíce medailí a při vyhlašování výsledků, kdy k jejímu 
úspěchu hráli pořadatelé naší hymnu se přidal i náš Kája a s národní hrdostí a elánem zpíval se 
znějící hudbou trochu falešně, za to s nadšením. Měl totiž neskrývanou radost, že Věra svým 
výkonem předčila sovětské gymnastky a stala se absolutní vítězkou ve sportovní gymnastice. 
     S Karlem jsem prožil mnoho pěkného a je na co vzpomínat. Jen namátkou, spolu s dalším 
sportovním redaktorem Václavem Svobodou komentovali fotbalové utkání z kabiny Sparty, která 
hrála proti jednomu klubu ze Slovenska. Rozhlasový pořad sestával ještě z přenosů z jiných 
stadiónů, kde se hrály další zápasy, a tím jim vznikaly delší či kratší přestávky podle vývoje 
jednotlivých utkání. V jedné takové pauze unikla jejich pozornosti vyrovnávací branka hostů. V 
dalším svém komentátorském vstupu tak neupřesnili stav zápasu. Já jsem jim posuňky a šeptem 
oznamoval změnu stavu, ale pan Svoboda se rozčílil, že ruším a ať vypadnu z kabiny. O přestávce 
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mu to nedalo a vypravil se ke kolegům novinářům zjistit skutečný stav. Poté mi pan redaktor dal za 
pravdu, omluvil se mi, a já mohl z koutku kabiny pozorovat průběh nejen tohoto utkání, ale i mnoho 
dalších. 
     Karel prokazoval svoji náklonnost Olympsportu tím, že nejen popisoval naše akce, ale i hovořil se 
zaujetím o našich výstavách s doporučením je navštívit.  Popřejme Karlu Malinovi hodně zdraví, 
spokojenosti a dalšího zájmu o dění v tělovýchově a sportu..  
                                                                                                                      Bedřich Polák 
I.řecká olympijská série 1896 

     Historie novodobých olympiád 
je navázána na olympijské hry 
antického Řecka, pořádané zhruba 
v období okolo devátého stol.př.Kr. 
Po několik století udržovaná tradice 
antického Řecka reprezentovala 
největší sportovní událost se 
značným politickým významem. 
Hry se konaly pravidelně ve 
čtyřletém intervalu a trvaly vždy pět dnů. 
Jejich konání bylo uzavřeno kolem 
konce 4.stol. před Kristem. 

Obr 1.  I. olympijská série Řecka 1896                
 

Obr.2. Pravá spodní část tiskového archu hodnoty 1 lepta                          

     Obrození olympijského hnutí v jeho moderní formě je 
přikládáno většinou dvěma osobnostem. Řecký šlechtic 
Dimitrios Vikelas a francouzský baron Pierre de Coubertin 
svolali ustavující zasedání Mezinárodního olympijského 
výboru a v červnu 1894 schválili jako pořadatelské město her 
I. olympiády Athény. Sami pak byli zvoleni Vikelas předsedou a Coubertin generálním tajemníkem. 



 10

     Oblast kolem Ardettoského kopce v  Athénách byla považována za nejvhodnější místo pro 
výstavbu nového olympijského stadionu. Na svoji dobu moderní stadion byl navržen architektem 
Anastassiosem Metaxasem, vlastní stavba byla řízena speciálně jmenovaným výborem a vše bylo 
z větší části financováno z peněz, věnovaných Georgiossem Averoffem. Odtud pochází občas i dnes 
ještě používaný název Averoffův stadion. 

 
 
Obr.3  Levý horní přepážkový arch hodnoty 1 lepta 
               
Obr 4  Levý horní přepážkový arch hodnoty  
                             2 drachmy s přetiskem 
 
 Obr.5 Spodní  dvojice  přepážkových archů  
                      hodnoty 1 lepta s přetiskem  
 
 

 Pro finanční zajištění 
extrémně náročného pro-
jektu se podařilo získat 
půjčku 200000 drachem od 
řecké Národní banky pod 
záštitou řeckého státu.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr.6 Rytec Mouchon 
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     Řecká vláda aby poskytla výboru nezbytné fondy pro splátku na půjčku se rozhodla vydat 
příležitostnou sérii poštovních známek. Padesát procent z čistého výnosu z prodeje známek bylo 
přiděleno do olympijské pokladny. Témata známek byla vybrána z antických motivů podle návrhů 
profesora I. Svoronose. Návrhy vypracoval švýcarský grafik A. Guilleron, rytiny vypracoval 
francouzský rytec E. Mouchon a jako tiskárna byla využita francouzská Národní tiskárna.  
 
SERIE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO HODNOT: 
                     

 

Kat 

 

Hodnota * 
  ּס

Popis ** 
 

Dopis 

 

Barva 

109 1 lepta 1,5 1 Zápasníci, Korinthské sloupy 2 100 Okrová 

110 2 lepta 1,5 1 Zápasníci, Korinthské sloupy 2 80 Růžová 

110a 2 lepta 14 12,5 Jméno rytce chybí 20 …. Růžová 

110b 2 lepta 275 300 Dvojité vodorovné zoubkování 300 …. Růžová 

111 5 lepta 7,5 2,5 Mironův Discobolos, Ionské sloupy 8 80 Lila 

112 10 lepta 6,5 6 Mironův Discobolos, Ionské sloupy 15 150 Šedozelená 

113 20 lepta 17,5 4,5 Amfora s bohyní Athenou, Korinthské 50 300 Červenohnědá 

114 25 lepta 22,5 7,5 Okřídlený vítěz na triumfálním voze 70 150 Červená 

115 40 lepta 13,5 11 Amfora s bohyní Athenou, Korinthské 40 600 Fialová 

116 60 lepta 29 17,5 Okřídlený vítěz na triumfálním voze 90 450 Šedočerná 

116a 60 lepta 25 17 Změna barvy 80 450 Černá 

117 1 drachma 72,5 19,5 Panatheonský stadion a Acropolis 250 2000 Modrá 

118 2 drachmy 225 60 Hermes dle Praxitelese, Ionské … 1500 - Olivová 

118a 2 drachmy ….. ….. Vodorovně stříhaný pár …. - Olivová 

118b 2 drachmy ….. ….. Svisle stříhaný pár …. - Olivová 

119 5 drachem 425 325 Vítězný Paeonios, Korintské … 2250 - Zelená 

120 10 drachem 425 350 Acropolis 2250 - Hnědá 

120a 10 drachem …. …. Svisle stříhaný pár - - Hnědá 

 
     V nedávné době vyšly v Řecku dva nové katalogy řeckých známek. Autorem jednoho je 
A.Karamitsos, druhého C.Sitarenios a S.Vlastos. Naše přehledná tabulka je komprimátem obou 
katalogů, v případě různých cenových záznamů jsou zde uvedené ceny 
jednotlivých položek zprůměrované. 
     Podívejte se na rozdíl mezi katalogovými čísly 110 a 110a viz (obr.6).  
Ten tvoří chybějící jméno rytce Mouchona u čísla 110a. U značného počtu 
chybí pouze spodní polovina jména rytce. Tyto známky však považujeme za 

katalogové číslo 110 (viz obr.7). 
     Hodnoty 1, 2, 5 a 10 lepta byly tištěné 
v tiskových arších po 150 kusech, zatímco 
zbývající hodnoty byly tištěné v arších po 
šedesáti.    Velikost archů v obou případech 
byla včetně okrajů asi 240 x 460 mm.   

Obr.7 Chybějící dolní polovina         Tiskové archy  se  150 známkami obsahují    
           jména rytce           šest prodejních archů po 25 kusech (5 x 5)  
v uspořádání dva sloupce ve třech vodorovných řadách. Mezi jednotlivými 
prodejními archy je ve svislém směru nepotištěná mezera šířky 9,5 mm. Ve 
vodorovném směru jsou dva dělící pruhy, široké 23,4 mm a prostředkem 
každého je vytištěný 4 mm široký pruh v barvě známky. 
     Tiskové archy z šedesáti známek se skládají rovněž z šesti prodejních 
archů, dělených rovněž mezerami. V jednom prodejním archu je tentokrát 2 
x 5 známek, vodorovné mezery jsou široké 10 mm, svislé 23 mm, tentokrát 
bez jakéhokoliv potisku. Hodnoty známek 20 a 40 lepta a 2 a 5 drachem 
jsou obdélníkové formáty na výšku, zatímco hodnoty 25 a 60 lepta a 1 a 10 



 12

drachem jsou obdélníkového tvaru na šířku.. Tomu je také přizpůsobena poloha jednotlivých hodnot 
v tiskovém archu. Lep známek je nanesen v tenké hladké vrstvě nažloutlé až nahnědlé barvy, papír 
je bílý, střední tloušťky, dobré kvality a bez průsvitky. Zoubkování hodnot 20 a 40 lepta a  2 a 5 
drachem je  13,5 x 14, zbylé hodnoty jsou perforovány 14 x 13,5 mm.  
     Známky byly dané do prodeje 25.března 1896 (6.dubna podle gregoriánského kalendáře), což se 
shoduje s prvním dnem konání her. Podle původního rozhodnutí měly být známky v prodeji pouze po 
dobu konání her, jejich použití bylo prodlouženo nejprve do 30.9.1896, později potom až do konce 
března 1897 a nakonec až do doby jejich doprodeje. Vyšší hodnoty série se doprodávaly až do konce 
roku 1900. Neznámé počty známek vyšších hodnot byly opatřeny přetiskem „Δ.Ε.Υ. ΛΕΠΤΩΝ 30“ a 
byly používány jako kolky. Nespotřebovaná část nákladu známek byla opatřena na přelomu let 1900 
a 1901 přetisky z písmen AM a nové hodnoty. 

VZÁCNOST VÝSKYTU VÍCEBLOKŮ ZNÁMEK (v násobcích cen za 1 ks) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZÁCNOST VÝSKYTU DENNÍCH RAZÍTEK POŠTY ATHENY 1 až 9 

 Zjištěné padělky byly u hodnot 40 (1) a 60 (3) lepta a 2 (1), 5 (2) a 10 (2) drachem. 
V závorkách jsou uvedené počty padělků u jednotlivých hodnot.                                                                  
 Po okupaci Thessaty tureckou armádou během války 1897 bylo zabaveno značné množství 
známek, a to zejména olympijských s vyšší hodnotou nominále. Řecká vláda nařídila všem místním 
úřadů, úředně orazítkovat všechny jejich reservy poštovních známek, dopisnic a celinových obálek. 
Nejprve bylo nařízeno umístnit na každý čtyřblok známek jeden otisk razítka na přední obrazovou 
stranu ceniny, u známek většího formátu jeden otisk razítka na každou dvojici známek. Pro potíže 
s čitelností se v další dodávce cenin razítkovalo již na jejich zadní stranu, u známek a kolků tedy na 
nanesený lep. Tato razítka, která mohou představovat podstatnou část sbírky olympijských známek 
byla používána na úředních místech těchto řeckých obcí:  Atény, Aegialia, Argos, Vonitsa, Valtos, 
Gortyna, Zakynthos, llia, Kalavryta, Karystia, Kerkyra (Corfu), Cephalonia, Lakedaimon, Lefkas, Mantinia, 
Megaloupolis, Messini, Naxos, Nafpaktia, Ksirohori, Olympia, Patra, Syros, Tripoli, Trifylia, Fthiotis, Chalkis. 
Známky byly také razítkované na  : Skiathos Telegraph Office, Serifos Telegraph Office, Volakas County 
Court, Kardamyli County Court, Thermopylae Customs Office, Lavrion Customs Office, Karystos Head 
Post Office, Syros Post Office Sub-direction. 
(dokončení v příštím čísle)                                                           Jaroslav Petrásek 
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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 5 3 )  
 
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY     MONTREAL 1976                                          (5. část) 
 
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
 
COMANECI Nadia (Rumunsko) – pokračování  
 
  ANTIGUA  1995 Yv. 1854 (1850/5) Mi.  
  BARBUDA  1996 přetisk Barbuda na Yv. 1854 z Antigua 
  KLDR  1976 Yv. Mi. A1522 (A1516/22) 
    přetisk“Amphilex 77“Mi. C1522 (C1516/22) 
     (obě série také v miniaršíku) 
     Yv. BF Mi. BF A27 

  (se jmény Viren, Wilkie, Alexejev, Di Biasi, Comaneci, Ender na okraji, viz 
reprodukce u Di Biasi) 

   Yv. BF v 3D Mi. BF 35 
  (se jmény Viren, Wilkie, Alexejev, Di Biasi, Comaneci, Ender na okraji, viz 

reprodukce u Di Biasi) 
   Yv. 1392V (1392U/Z) Mi. 1538 (1537/42) 

  STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1993 Yv. 894 (873/99) Mi. 1511 (1490/516) 
  GAMBIA  1992 Yv. 1129 (1129/32 Mi. 1319 (1319/26) 
   1996 Yv. 2173 (2170/8) Mi. 2414 (2402/19) 
  GRENADA  1994 Yv.  Mi. 2781 (2780/1) 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GUYANA  1991 Yv. 2559 (2555/63)  Mi. 3526 (3522/30) 
   1993 Yv. 3030(3022/30) Mi. 
   1996 Yv. 4168 (4166/74) Mi.  
  HORNÍ VOLTA  1976 Yv. A214 (408/10+A213/4) Mi. 657 (653/7) 
  MADAGASKAR  1976 Yv. A175 (607/8+A174/6) Mi. 825 (822/6) 
   (spolu s Andrianovem – viz reprodukce u XX. Olympiády) 
  MONGOLSKO  1976 Yv. 865 (864/70) Mi. 1024 (1023/9) 
  PARAGUAY 1976 Yv. 1542 (1542/6+A750/2) Mi. 2863 (2863/70) 
  GRENADA GRENADÍNY 1996 Yv. 2010 (2002/10) Mi. 2288 (2280/97) 
  KEŇA 1996 Yv. 630 (628/36) Mi. 654 (640/3) 



 14 

   
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PALAU 1996 Yv. 914 (905/24) Mi. 1073 (1064/83) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2966 (2960/68) Mi.  
  TOGO 1996 Yv. 1464 (1459/67) Mi. 2434 (2427/39) 
  AZERBAJDŽÁN 1996 Yv. 272 (267/76) Mi. 294 (289/95) 
 
DITJATIN Alexandr ( SSSR)  - stříbro v soutěži družstev a ve cvičení na kruzích 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
FUJIMOTO Shun (Japonsko)  - zlato v soutěži družstev 
FM Z  KEŇA 1996 Yv. 636 (628/36) Mi. 660 (640/63) 
 
JAPONSKO  - zlato v soutěži družstev (družstvo ve složení Fujimoto Shun, Sawao Kato, Tsukahara Mitsuo, 
Kenmotsu Eizo, Kajiyma Hiroshi, Igarashi Hisato) 
FM Z  St. VINCENT 1996 Yv. 2855 (2854/62) Mi.  
(viz reprodukci u XVII. Olympiády) 
 
GRECU Danut (Rumunsko) – bronz ve cvičení na kruzích 
FM Z  RUMUNSKO 1976 Yv. 2984(2984/90) Mi. 3372 (3372/8) 
 
KATO Sawao (Japonsko)  - zlato v soutěži družstev a ve cvičení na bradlech, stříbro v soutěži jednotlivců 
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
KIM Nelli ( SSSR)  - zlato v prostných v soutěži žen, v přeskoku přes koně a v soutěži družstev, stříbro v soutěži 
jednotlivkyň  
FM Z GUYANA  1991 Yv. 2555 (2555/63)  Mi. 3522 (3522/30) 
  GRENADA  1995 Yv. 2572 (2570/7) Mi.  
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KORBUTOVA Olga (SSSR)  - zlato v soutěži družstev, stříbro ve cvičení na kladině  
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
KORMANN Peter (USA)  - bronz v prostných 
FM  Z GRENADA GRENADÍNY 1996 Yv. 2008 (2002/10) Mi. 2286 (2280/97) 
 
MAGYAR Zoltán (Maďarsko)  - zlato ve cvičení na koni 
FM  Z MAĎARSKO  1976 Yv. 2253 (2531/4+A128) Mi. 3166 (3164/8) 
 
TURIŠČEVOVA Ludmila (SSSR)  - zlato v soutěži ženských družstev, stříbro v prostných a v přeskoku přes koně, 
bronz v soutěži jednotlivkyň 
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
TSUKAHARA Mitsuo (Japonsko)  - zlato v soutěži družstev a ve cvičení na hrazdě, stříbro ve cvičení na koni, 
bronz v soutěži jednotlivců a ve cvičení na bradlech 
 (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUDO 
 
CHOCHOŠVILI Shota ( SSSR)  - bronz v otevřené třídě, bez rozdílu vah  
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
RODRIGUEZ Torre Hector (Kuba) – zlato ve váze lehké 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1411p (1411n/t) Mi. 1593 (1591/6) 
     Yv.  Mi. BF 37 (1590) 
 (se jmény Johansson, Miktov, Rodriguez, Pektovič a fotbalisté NDR na okraji, obě s hodnotami v 3D, viz 

reprodukce u Johansson, cyklistika) 
   KUBA 1980 Yv. 1980 (1975/80) Mi. 2185 (2180/5) 
 
 
POZEMNÍ HOKEJ 
 
PAKISTÁN  - bronz  
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1392g (1392g/m) Mi. 1516 (1516/21) 
   TOGO 1984 Yv. BF224 (221/6) Mi. BF248 (BF245/52) 
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ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU 
 
BALLA József (Maďarsko)  - stříbro ve váze supertěžké (nad 100kg) 
FM Z  MAĎARSKO 1976 Yv. 2531 (2531/4+A128) Mi. 3164 (3164/8) 
(oslavující zároveň vítězství ve vzpírání) 
 
MURSELOV Issaiev Khassan (Bulharsko) – zlato ve váze lehké muší (do 48kg) 
KOSTOV Dimov (Bulharsko) – bronz ve váze těžké (90-100kg) 
FM Z  BULHARSKO 1976 Yv. BF64 Mi. BF66 (2524/7) 
(oslavující zároveň bulharské medailové úspěchy, viz reprodukce u lehké atletiky) 
 
OIDOV Zevegying (Mongolsko) – stříbro ve váze pérové (48,5-52kg) 
FM Z  MONGOLSKO 1976 Yv. BF46 Mi. BF46 
 
PETERSON Benjamin (USA) - stříbro ve váze polotěžké 
TEDIAŠVILI Levan (SSSR) – zlato ve váze polotěžké 
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
 

ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ 
 
BERCEANU Gheorge (Rumunsko)  - stříbro ve váze lehké muší (do 48kg) 
CODREANU Roman (Rumunsko) – bronz ve váze supertěžké (nad 100kg) 
GINGA Nicu (Rumunsko) – stříbro ve váze muší (48-52kg) 
RUSU Stefan (Rumunsko) – stříbro ve váze lehké (62-68kg) 
FM Z  RUMUNSKO 1976 Yv. 2989 (2984/90) Mi. 3377 (3372/8) 
    1976 ruční razítko s rumunskými medailisty v Bukurešti 31.7. 

(Pokračování příště)                                                                                                         Připravuje Laco Kajaba 
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50 LET OD FINÁLE POHÁRU EVROPSKÝCH NÁRODŮ  
(MISTROVSTVÍ EVROPY 1960) 

     V tichosti a nezájmu fotbalové veřejnosti 
proběhlo loni 50. výročí prvního ročníku 
Poháru evropských národů (Mistrovství 
Evropy 1960). Kupodivu si na významnou 
fotbalovou událost nevzpomněl ani nikdo 
v České republice, přestože jsme tehdy byli 
přímými účastníky. 
     Premiérové mistrovství Evropy se 
neobešlo bez problémů. Tím hlavním byla 
neúčast některých týmů (Anglie, Skotsko, 
Irsko), které se odmítly podniku zúčastnit. Ve 
hře byly stále politické aspekty, protože 
například Španělé na přímý popud diktátora 
Franka nesměli ve čtvrtfinále nastoupit proti 
výběru komunistického Sovětského svazu. 
Závěrečný turnaj I. mistrovství Evropy se 
hrál v Marseille a v Paříži 6.-10.7.1960 za 
účasti Sovětského svazu, Jugoslávie, ČSR a 
Francie.    
   

     V marseilleském semifinále 
nastoupila ČSR proti silnému 
mužstvu Sovětského svazu. 
Nepodařilo se nám zopakovat 
dobré výkony z předešlých 
zápasů a zaslouženě jsme 
prohráli 0:3. O třetí místo jsme 
hráli (opět v Marseille) proti 
oslabené Francii, která nastoupila 
bez svých hvězd Raymonda Kopy 
a Justa Fontaina. Pod vedením 
trenéra Rudolfa Vytlačila porazili 
naši hráči hrající v bílých dresech 
brankami Laca Pavloviče a 
Vlastimila Bubníka domácí 
reprezentanty 2:0 a stali se tak 
po zásluze třetím nejlepším 
týmem v Evropě.  

     Ve finále prvního neoficiálního ME v kopané se 
střetli SSSR a Jugoslávie. Zápas skončil po 
prodloužení 2:1 pro Sovětský svaz, jehož góly dali 
Slava Metreveli a Viktor Ponědělnik. K nejlepším 
hráčům sborné patřil Lev Jašin, který byl po turnaji 
srovnáván s takovými velikány jako byli náš 
František Plánička, Španěl Ricardo Zamora či 
Rakušan Rodolphe Hiden. Druhou velkou oporou 
vítězů byl Igor Netto, který společně se Slavou 
Metrevelim a Lvem Jašinem vybojovali zlaté 
medaile na OH 1956 v Melbourne. Sověti tak vládli 
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evropské kopané další čtyři roky 
až do příštího šampionátu, který 
se konal v roce 1964 ve 
Španělsku. Zde se opět 
probojovali do finále a prohráli 
s pořadatelem, Španělskem, po 
prodloužení 1:2.  
     A tak zřejmě jediný, kdo 
připomněl události před padesáti 
lety, byla Ruská pošta, která 
připravila pro fanoušky a hlavně 
pro filatelisty atraktivní FDC 
s pěknou známkou a 
příležitostným razítkem. Na levé 

straně FDC jsou 
kapitán mužstva 
Igor Netto s pohárem Henriho Delaunayeho, v pozadí pak Lev Jašin (pozn. Francouz 
Henri Delaunay byl dlouholetý funkcionář FIFA, který již v roce 1927 usiloval o vznik 
ME. Po založení UEFA v roce 1954 se stal jejím prvním generálním tajemníkem. Zemřel 
v roce 1955 a prvního ME se nedočkal. Trofej pro vítěze nese jeho jméno).    

      Stanislav KAMENICKÝ 
 
Přehled utkání závěrečného 
turnaje Poháru evropských 
národů 1960: 
 
Semifinále:                                                 
6. července 1960   Marseille 
Československo – SSSR   0:3 
   
6. července 1960   Paříž  
Francie – Jugoslávie        4:5                             
        
o 3. místo:  
9. července 1960   Marseille 
Československo – Francie     2:0 
 
Finále:  
10. července 1960   Paříž 
SSSR – Jugoslávie          2:1   
po prodl. (1:1) 
 
 
 
All Stars tým 
Ladislav Novák (ČSSR) 
Josef Masopust (ČSSR) 
Lev Jašin (SSSR) 
Igor Netto (SSSR) 
Valentin Ivanov (SSSR) 
Slava Metreveli (SSSR) 
Viktor Ponědělnik (SSSR) 
Vladimir Durkovič (Jugoslávie) 
Dragoslav Šekularac (Jugoslávie) 
Milan Galič (Jugoslávie) 
Bořivoje Krstič (Jugoslávie) 
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SLOVENSKO POPRVÉ NA FOTBALOVÉ ZNÁMCE 
     Delší dobu je nepsaným pravidlem, že při každé velké fotbalové události (MS, ME, OH apod.) 
jsou vydávány filatelistické materiály s jejich účastníky. V minulosti se národní mužstvo 
Československa či České republiky několikrát objevilo na známkách nebo aršících.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

     Slovensko si na svoji premiéru muselo po rozdělení státu počkat 
dlouhých sedmnáct let, než se objevilo mezi elitními týmy na MS 
2010. K mistrovství světa v Jihoafrické republice vydal Svatý Vincent 
a Grenadiny čtyři bloky se všemi účastníky šampionátu. Na jednom 
se nachází i reprezentace Slovenska, na ukázce je vlevo dole. Bylo 
by zajímavé zjistit, z kterého utkání zmíněný snímek pochází. 
Známky s mužstvy Československa a České republiky mám 
podchycené.  
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     K slovenskému mi bohu-
žel chybí podklady. Zřejmě 
se jedná o foto z některého 
kvalifikačního utkání MS 
2010. Podle čísel na dresech 
by to už nemusel být velký 
problém pro některého 
slovenského sběratele údaje 
zjistit. Uprostřed stojí 
brankář Mucha, s číslem dvě 
je Pekárik, trojku má Škrtel, 
pětku Zabavník, sedmičku 
Weiss ml., jedenáctku Vittek, 
další hráče jsem nepoznal. 
Potěší mne každá informace. 
Pro zájemce o slovenský 
fotbal mám jeden blok navíc 
za 200 Kč. 

Stanislav Kamenický   

     Cestu slovenského týmu na mistrovstvím 
světa 2010 a jeho výsledky v základní skupině F 
přibližuje aršík souostroví Grenada, Carriacou a 
Malý Martinik. Aršík ostrova Nevis pak zápas 
z druhé, vyřazovací části mistrovství, a to zápas 
Slovenska s Holandskem (1:2). Gambie vydala 
sérii aršíků, každý aršík obsahuje šest známek 
s vlajkou jednoho účastnického státu ve tvaru 
fotbalového míče. Zde je vyobrazen aršík 
Uruguaye, ale byl vydán i obdobný aršík 
s vlajkou Slovenska.    
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MS 2011 v klasickém lyžování 
     Letošní 48. mistrovství světa v klasickém lyžování se uskutečnilo 23.2.-6.3. v samotné kolébce 
běžeckého lyžování - Norsku. Po dobu 12 dnů bojovali nejlepší klasici, sdruženáři a skokané z 51 ze-
mí o nejcennější medaile v 21 disciplínách. Hlavní pozornost byla upřena k nově přestavěnému 
skokanskému můstku na legendárním Holmenkollenu a lyžařskému areálu v jeho sousedství. 
     Norská pošta připravila pro sběratele námětu lyžování celou řadu filatelistických materiálů. V den 
zahájení šampionátu, 23. února, dala do oběhu sérii dvou známek (obr. 1,2) a aršík (obr. 3). 
Námětem obou známek je již zmíněný skokanský můstek a dvě „domácí“ hvězdy, běžkyně na lyžích 
Marit Bjorgenová a Kristin Steiraová. Aršík (200.000 ks) zobrazuje pohled  z  věže můstku, tak jak 
jej vidí skokané, zde jeden z norských favoritů, Bjorn Einar Romoren. Emisi doplňuje FDC a razítko 
1. dne vydání (obr. 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
      

                      
        obr. 1                       obr. 2                                          

 
 
 
obr. 4                                                                                                                                 
                                                                                 
 
                                                                                  obr. 3        
 

 
     Každý den bylo používáno jiné příležitostné razítko, zobrazující soutěžní disciplínu denního 
programu, celkem tedy 12 PR. Celý komplet na speciálních obálkách a se známkami k MS bylo 
možno pořídit za 300 NOK.        
                                                                                                       Radek JÁSEK                            
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XIII. LETNÍ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA 2011 
 

     Historie Speciálních olympiád (Special Olympics) se začala psát v roce 1968  v  americkém 
Chicagu.   U jejich zrodu stála Eunice Kennedy-Shriver, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho. 
Speciální olympiády jsou určeny sportovcům s duševním nebo tělesným postižením, ti mohou navíc 
používat invalidní vozíky, popřípadě jiné přístroje. 
     V letošním roce se uskuteční od 25. června do 4. července v  Athénách jejich třinácté 
pokračování. Slavnostní zahájení i zakončení proběhne na stadionu Panathinaiko, kde se v roce 1896 
konaly I. novodobé olympijské hry. Očekává se účast 7.500 sportovců ze 185 zemí. Soutěžit se bude 
ve 22 sportech na sportovištích, která hostila i olympioniky v průběhu OH 2004. 
     Řecká poštovní správa vydala 18. března 2011 k této sportovní události sérii 5 známek, FDC, 
razítko 1. dne vydání a ke každé známce též maxim kartu. Představme si jednotlivé hodnoty. 
Námětem známky 2c jsou dobrovolníci, bez jejichž pomoci se v dnešní době neobejde žádná velká 
sportovní událost. Hodnota 4c představuje hostitelské město. Na známce 60c je vyobrazeno logo 
athénské speciální olympiády (stejně tak i na razítku 1. dne vydání), na známce 75c pak maskot 
Apollón (řecký bůh světla). Nejvyšší hodnota celé emise, 4,20 Eur, spojuje obě loga speciálních 
olympiád (oficiální a athénské). V době konání speciální olympiády se dají očekávat PR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Radek Jásek 
 

Priatelia - aktivní i pasivní cyklisti, 

     bicykel nie je len čudo, na ktorom sa (niektori aj od radosti) unavíme do umoru, ale aj dôvod na 
relax - ak mate chuť prečitať si niečo o tom ako s bicyklom relaxujem ja, prelistujte si najnovšie 
vydanie časopisu VELO 3/2011, kde je uvedený článok KOLO A FILATELIE (o prepojeni bicykla a 
filatelie).      http://www.ivelo.cz/casopis/2011-3/ 
     Mnoho cyklistických kilometrov nielen na bicykli žela, Vojto! 
                                                                                 Vojtech Jankovič 
                                                                            Stromova 38, 831 01 Bratislava 
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ODEŠEL VELKÝ KAPITÁN    
Ladislav Novák  
* 5. prosince 1931 Louny  
+ 21. března 2011   

                          Ostředek 

     21. března 2011 
všechny fotbalové fandy 
zarmoutila zpráva, že ve 
věku 79 let zemřel kapitán 
vícemistrů světa z Chile 
1962 Ladislav Novák. Byl 
jedním z nejlepších světových obránců své doby. Jeho 
fotbalová kariéra je spojena s Duklou Praha. Za Československo 
odehrál 75 utkání (z toho 72 jako kapitán!) a vstřelil 1 gól. 
Zúčastnil se mistrovství světa v letech 1954, 1958 a 1962 a Poháru národů v roce 1960. 
     Po skončení kariéry začal trenérskou dráhu, krátce v Jablonci, sedm let v Belgii. V letech 1971–
72 vedl spolu s Ladislavem Kačánim národní mužstvo. Na ČMFS vedl určitou dobu trenérskou unii. 
Za příkladný čistý styl hry byl v roce 1995 doma oceněn Cenou fair play a Mezinárodním diplomem v 
Paříži. V roce 2000 skončil sedmý v anketě o českého fotbalistu století.  
                                        Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie, Foto:  http://www.fkdukla.cz/ 

PŘEHLED ITALSKÝCH SPORTOVNÍCH RAZÍTEK ROKU 2009    2. část 
 

     Výběr italských sportovních razítek byl proveden z webových stránek Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane   http://www.fsfi.it/annulli/annulli.htm.  Odtud je převzato i číslování 
jednotlivých razítek.                                                                   Pokračování z minulého čísla 
ČÍSLO  DATUM    MÍSTO                                      
522 16.5. Roma Prati Turnaj v pláž.volejbalu / Swatch FIVB World Tour 2009 
562 21.5. Riomaggiore Giro d΄Italia 2009 / 12. etapa Sestri Levante-Riomaggiore 
563 21.5. Sestri Levante 100 let Giro d΄Italia – časovka jedn./ 12. etapa  Sestro Levante – Riomaggiore 
619 24.5. Faenza 100 let Giro d΄Italia / Město Faenza město etapové / 15. etapa Forli – Faenza 

640 19.5. Cuneo 100 let Giro d΄Italia / Město Cuneo město etapové / 10. etapa Cuneo – Pinerolo 
667 29.5. Prato 100. výročí narození Maria Ciprianiho (it. profes. cyklista)  
708 2.6. Fossano 10. šachový turnaj Fossano 
710 3.6. Tortoli 30. ročník/ Arbitriáda ve volejbalu (nár. šampionát ve volejbalu pro rozhodčí) 
711 4.6. Roma Nord Italská federace šermu / 100 let historie a úspěchů 
717 30.5. Anagny 100 let Giro d΄Italia/ Město Anagny město etapové/ 20. etapa Neapol – Anagny 
 

                      
 
 
 
 
 
 
                    522                       562                      563                          619                         640 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    667                       708                        710                        711                         717 
 

Mládežnické kluby 

1944–1950 
1950–1951 

SK Louny 
Technomat Teplice  

Profesionální kluby 

1952–1966 
1966–1968 

Dukla Praha 
LIAZ Jablonec  

Reprezentace 

1952–1966   75 zápasů, 1 gól  
Úspěchy 

 MS 1962 ČSSR 

 ME 1960 Československo 
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                   730                        749                       751                         801                         805 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      808                      841                     845a                       845b                        871 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    940a                    940b                       962                         965                       974 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    975                         976                        996a                     996b                   996c 
 
730 6.6. Modena 100. výročí založení tenisového klubu v Modeně  
749 20.6. Roma FDC  Světový pohár v baseballu 
751 25.6. Milano FDC  Inter / Šampión Itálie v kopané 2008-9 
801 19.-20.6.   Torino Centro Mezinárodní turnaj / Volejbal žen / Piemonte Women Cup 
805 20.6. Imola Mistrovství Itálie v silniční cyklistice / Týden Trikolóry 
808 21.6. Barzio Mistrovství světa v trialu / Založení Motoklubu v Monze  
841 23.6. Piateda ME seniorů v kanoistice 
845a 24.6. Pescara Pescara 2009 / Výstava umění, filatelie, humor. (Pescara – Středomořské hry) 
845b 26.6. Pescara XVI. Středomořské hry / Zahajovací ceremoniál 
871 26.6. Lanciano Filanxanum 2009: kultura účastníků / XVI. Středomořské hry   
940a 3.7. Lanciano Filanxanum 2009 – XVI. Středomořské hry / Konference: Řecko,  
                                                    Středomoří, Fieredi Lanciano 
940b 7.7. Lanciano XVI. Středomořské hry – Den C.I.F.T / Filanxanum a kultura evrop. zemí 
962 5.7. Fiera di Primiero MS juniorů v orientačním běhu 
965 10.7. Reggio di Emilia XXXII. šampionát v plavání / Paralympijský výbor Itálie 
974  21.7. Aosta Tour de France / Valle d'Aosta  střecha Tour 
975 21.7. La Thuile Tour de France / Valle d'Aosta  střecha Tour 
976 21.7. Remyen Bosses Tour de France / Valle d'Aosta  střecha Tour 
996a 20.7. Gaeta Modrá hvězda v zálivu / Žlutý plamen a sport 
996b 20.7. Gaeta Modrá hvězda v zálivu / Expozice k MS FIFA 2006 / Sport a postižení 
996c 20.7. Gaeta Modrá hvězda v zálivu / Expozice k MS FIFA 2006 / Směr Jižní Afrika  
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               1063a                  1063b                     1166                      1189                        1203a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                1203b                   1203c                       1207                     1337                       1444 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1475a                1475b                   1475c                      1479                        1650 
 
1063a 12.8. Monza 80 let nadšení pro Grand Prix Itálie 
1063b 13.8. Monza 80 let nadšení pro Grand Prix Itálie 
1166 9.9. Bogogno MS paracyklistů na silnici 
1189 13.9. Piacenza XXXVIII. světový pohár v baseballu  
1203a 13.9. Firenze XXXVIII. světový pohár v baseballu / I am basebal 
1203b 13.9. Bologna XXXVIII. světový pohár v baseballu / I am basebal 
1203c 15.9. Vicenza XXXVIII. světový pohár v baseballu / I am basebal 
(Další razítka k 38. světovému poháru v baseballu jen v textu 1203d 17.9. Parma, 1203e 18.9. 
Novara, 1203f 19.9. Reggio Emilia,1203g 20.9. Torino, 1203h 26.9. Grosseto, 1203i 27.9. Nettuno, 
1290a 14.9. Novara / Novara centrem mistrovství, 1290b 19.9. Novara / Sport a filatelie, 1262 15.9. 
Godo di Russi) 
1207 18.9. Genova  Davis cup Itálie – Španělsko 
1361 3.10. Bologna 100 od založení Bologna Football Club 1909 
1444 10.10. San Giorgio di Nogaro Šampionát Itálie ve veslování 
1475a 22.10. Roma     FDC Mezinárodní filatelistický festival / Gino Bartali 
1475b 22.10. Roma     FDC Mezinárodní filatelistický festival / Valentino Mazzola 
1475c 22.10. Roma     FDC Mezinárodní filatelistický festival / Michele Alboreto 
1479 22.10. Roma     FDC Mezinárodní filatelistický festival / Den sportu 
1650    14.11. Torino 38. kongres kartofilie a filatelie / 90. výr. narození Fausta Coppiho (cyklista) 
 

(Příště rok 2010)                                                                                                          -jpb-   
 
PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008  (IX. ČÁST) 
 
118. RUSKO                      - 15.4.2008, 3 známky (3 x 8 R) jednotlivě a v aršíkové úpravě. Olympijské kruhy a    
                                                     výjevy z mnoha olympijských sportů. TL o 8 známkách (2x4). Mi 1458/60, Aršík   
                                                     Mi Bl 109 (124x113 mm). FDC a PR1. 

119. ŘECKO    - 14.3.2008, 3 zn. (0,03; 0,35; 0,67; 0,67€) Hod diskem; Zapálení olympijského  
                                                     ohně; Běžec s olympijskou pochodní; Tři cyklisté a řecký a čínský chrám. Mi     
                                                     2457/60. FDC a PR1.  
120. SALVADOR   - 3.7.2008, 4 zn. (4 x 0,20$) a 1 A s 1 zn. (0,50$). Vzpírání ženy; Běh; Tenis;   
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                                                     Cyklistika. TL 25 zn. (5x4). Zn. Mi 2528/31, Mi Bl 69 s Mi 2532 (93x69 mm) na zn.   
                                                     Judo a zápas, na aršíku mimo známku ještě tenis, vzpírání, cyklistika, střelba,   
                                                     veslování a plavání. FDC a PR1. 

 

118. 
 

 

119. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      120. 
 
 
121. SAMOA   - 18.6.2008, 4 zn. (50 S; 1,00; 1,50; 2,00$) Piktogramy Cyklistika; Box; Zápas; Běh. 
                                                     Známky tištěny v aršíkové úpravě. Mi 1062/65, Bl 78 (150x94 mm). 
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122. SAN MARINO  - 13.6.2008, 3 zn. (0,36; 0,65; 0,85€) Stolní tenis; Plavání; Šerm. Mi 2345/47    
                                                    Známky tištěny v aršíkové úpravě. Bl 40 (137x105 mm). Známky byly v roce 2009   
                                                     tištěny také v TL o 25 zn. (5x5).  
123. SEYCHELLES  - 30.4.2008, 4 zn. (1; 1,50; 2; 3,50R) Vodní slalom; Plavání; Jachting; Hod  
                                                     oštěpem. Mi 907/10.  
124. SIERRA LEONE - 8.1.2008, 4 zn. (4 x 1500Le) Z historie OH, Melbourne 1956: Murray Rose   
                                                     (*1939), australský plavec; Plakát OH 1956; Vladimir Kuc (1927-1975), ruský   
                                                     běžec na dlouhé tratě; László Papp (1926-2003), maďarský Boxer. Mi 5009/12.  
                                                     Známky tištěny v aršíkové úpravě. V katalogu Michel Bl nečíslován  
 

 
 
 
 
 
 
                        121.   
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      122. 
                             123. 
 
 
 
                    
 
 
                                            
                                     124. 
 
 
 
 
 
                                     
(pokračování příště)                                                                                                         -jpb- 
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Stručně na závěr:          
 

 
 
 
                                                                                                                         2)                                                     3) 
                                                    1)                                                                                              
 
 
                          
 
 
 
                                                                                                                                                                                 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         6) 
   4)                                                                                                                      
 
 
1) Gruzie 3.8.2010, Nodar Kumaratashvili - na počest tragicky zesnulého sáňkaře                                                                                         
2) Srbsko 11.12.2010, Vítězství v DC  
3) Německo 28.11.2010, MS v alpském lyžování 2011                                                                                            
4) Maďarsko 15.12.2010, 50 let od OH 1960, Rudolf Karpati (šerm)                                                                    7)                                                                                          
5) Francie 27.10.2010, MS v šermu                                 
6) USA 6.2.2011, 45. Super Bowl, Arlington 
7) Indie 29.6.2010, Hry britského společenství Delhi 2010, přenos ohně                                                                       
                                                    

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Pavol Ondráška, Pravoslav 
Kukačka, Jaroslav Petrásek a Bedřich Polák. 

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

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. červen  2011  
                                                        

                                                                                                                   
                                              OLYMPSPORT 
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                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
                                              MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM,  
                                              HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
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