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více na straně 35  
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ZASLOUŽENÉ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ NAŠEHO PŘEDSEDY 
 

Co si cvrlikali již athénští vrabci v polovině května při 18. světovém veletrhu sběratelů olympijských 
memorabilií je oficiálně potvrzeno. V plném znění přetiskujeme úžasnou zprávu z oficiálních 
webových stránek Českého olympijského výboru: 

 

FILATELISTA PETRÁSEK ZÍSKÁ SAMARANCHOVU MEDAILI 
ZA OLYMPIJSKÉ SBĚRATELSTVÍ 

 
1. června 2012 

Netradiční olympijské ocenění bude mít za necelý měsíc českého nositele. Předseda filatelistického 
Olympsportu Jaroslav Petrásek totiž dostane novou medaili Juana Antonia Samaranche, kterou 
Mezinárodní olympijský výbor oceňuje olympijské sběratelství. Oznámil to šéf MOV Jacques Rogge. 
„Tato medaile bude u příležitosti olympijský her udělována jedincům nebo organizacím, kteří se 
výrazným způsobem zasloužili na poli olympijského sběratelství,“ uvedl v dopise Rogge. „A je mi 
velkou ctí oznámit, že jedním z vyznamenaných bude pan Petrásek,“ dodal šéf MOV, který 
Samaranche vystřídal v křesle předsedy. 
Medaili Petrásek převezme u příležitosti letošního Olympijského dne, 22. června v sídle 
Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. 
Olympsport, neboli Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, jehož je Petrásek předsedou, 
vznikl už v roce 1966. Jedná se tedy o jednu z nejstarších filatelistických organizací zaměřených na 
sport, uvádí se na webu Olympsportu. V Československu se první výstava zaměřená na olympijskou 
a sportovní tematiku konala v roce 1970 v Českých Budějovicích. 
Na mezinárodní scéně to trvalo déle. Ale byl to právě tehdejší šéf MOV Juan Antonio Samaranch, kdo 
se zasloužil o to, že se první výstava olympijské filatelie uskutečnila pod záštitou MOV. Expozice se 
jmenovala Olymphilex a konala se v roce 1985. Španělský funkcionář také umožnil zájemcům 
vstoupit do Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii FIPO. Nové ocenění pro sběratele proto 
nese jeho jméno. 
Rodák z Barcelony Juan Antonio Samaranch byl více než dvě desetiletí předsedou MOV (1980–
2001). Španělský král mu v roce 1991 udělil šlechtický titul markýze a užíval oslovení Don. 
Samaranch zemřel v roce 2010 ve věku 89 let.                                                                 -ted- 

           Jaroslav Petrásek včera a dnes                S Jaroslavem Justýnem     S  J.A. Samaranchem 
                                                                            před sídlem MOV       na výstavě OLYMPSPORT 
                                                                                v Lausanne  
 

Milý Jardo, 
 k zisku medaile Juana Antonia Samaranche  

přijmi obrovskou gratulaci od celého Olympsportu. 
Za svoji dlouholetou práci na poli olympijské a sportovní filatelie  

si toto prestižní ocenění plně a bez diskuze zasloužíš. 
                                                                                                                              Redakce zpravodaje 
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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 

 

K OBSAHU ZPRAVODAJE 
Zpravodaj, který jste právě otevřeli je převážně věnovaný dvěma událostem. 
První událostí, která  doslova již klepe na dveře jsou Hry XXX. olympiády 
v Londýně. Přinášíme vám přehled britských smart stamps, věnovaných 
londýnské olympiádě, a také informace o olympijské štafetě.  
Druhou událostí je připomenutí životního jubilea paní Věry Čáslavské, která 
se stala světovou sportovní legendou a je pro všechny z nás velkým vzorem, 

nejen sportovními výsledky, ale také svým 
morálním kreditem a pevnými životními postoji, 
které nezradila ani v nejtěžších životních zkouškách. Při křtu příležitostné 
dopisnice, kterou k životnímu jubileu Věry Čáslavské vydala Česká  pošta, 
vystavil předseda Olympsportu Jaroslav Petrásek malý filatelistický 
exponát, který je pěkným profilem naši nejúspěšnější olympioničky. 
Způsobem zpracování si tento malý exponát zaslouží, aby byl 
prezentován pro širší odbornou veřejnost a zejména si tuto pozornost 
zaslouží sama paní Věra Čáslavská. Prezentace exponátu Jaroslava 
Petráska v našem časopise je takovou dodatečnou gratulací Olympsportu 
k jejímu životnímu jubileu.  
Paní Věro, do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody! 

 
 

SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

Jarní setkání Olympsportu, v pořadí již 62., se uskutečnilo 21.4. 2012 v Brně v salonku hotelu 
Voroněž 2. Účast byla hojná, větší než bývá v posledních letech zvykem. Setkání se totiž podařilo 
skloubit s tradičním Veletržním setkáním sběratelů na brněnském výstavišti. Kromě přátel ze 
Slovenska se našeho setkání také zúčastnil jako host Rudolf Slipek z Rakouska, člen partnerského 
IMOSu.  
Z hlavního vystoupení předsedy Jaroslava Petráska je třeba připomenout informace o filatelistické 
výstavě v Londýně. Tato propagační výstava bude pouze pro pozvané vystavovatele s exponáty 
věnovanými OH v Londýně 1908, 1948 a 2012. Účast byla uzavřena již v době konání našeho 
setkání. Takže tentokráte bude Olympex, Olymphilex či jak bude výstava nazvána, bez naší účasti. 
Zmíněna byla také ztrátovost novinkové služby Olympsportu, protože se snižuje počet odběratelů. 
Zkrátka nám stárne členská základna a mladí se k filatelii nehrnou. To není problém jen 
Olympsportu, ale platí obecně snad v celé Evropě.  
Předseda také informoval o novinkách, které plánuje Olympsport v letošním roce, a že toho 
v olympijském roce není málo... čtěte více v článku Novinky Olympsportu. Dále za nepřítomného 
webmastera Václava Diviše připomněl změny a novinky na našem webu. Určitě zkuste na webu 
otevřít adresu http://www.olymp-sport.cz a vedle nejnovějších informací zde najdete také fotografie 
z brněnského setkání. Dále si účastníci setkání vyslechli informaci o prvních prodejích starších 
materiálů OS na základě nově organizovaného prodeje prostřednictvím nabídky na internetových 
stránkách OS.  
Další náplň setkání byla dána potřebou projednání důležitých otázek jako placení členských 
příspěvků (více v samostatném článku), systému novinkové služby (informoval novinkář Jiří Hampl)  
či zvolení nového revizora účtu, kterým byl po abdikaci Jiřího Frankla zvolen přítel Josef Kočí z 
Olomouce.  
Olympsport připravil k setkání jako tradičně příležitostné razítko a dopisnici s přítiskem. Námětem je 
100 dnů do zahájení OH v Londýně. Po špatných zkušenostech s kvalitou výplatních strojků Postalia 
v Brně bylo razítko k setkání „předchystáno“ v Praze (Více o razítku a dopisnici v článku Novinky 
Olympsportu).  
 
 

Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v  sobotu 13. října 2012 v pražských 
Holešovicích. V zasedací místnosti Českého střeleckého svazu v ulici U Pergamenky 3 nás 
bude od 8 hodin očekávat pravidelný organizátor setkání, přítel Ladislav Janoušek.                                                                 
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Následující   slova   se   sdělují   velice  obtížně.   Po  těžké   nemoci  zemřel  
28. března 2012 přítel Jaroslav Kalousek z Dolních Libchav, aktivní člen 
Olympsportu, který se pravidelně účastnil našich setkání.  
Kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.  
                                                                   Jardo, budeš nám moc chybět! 
 
Jarda KALOUSEK (1951-2012) 
 

Jarda se narodil 11. srpna 1951 v Červené Vodě. Vyučil se 
kuchařem, od roku 1983 pracoval jako kuchař v hotelu na náměstí 
v Žamberku. V témže roce se stal členem našeho klubu filatelistů. 
Sbíral  známky vydané k zimním olympijským hrám a v poslední 
době i k soutěžím v ledním hokeji. Pravidelně s námi navštěvoval 
výměnné schůzky v našem kraji, v Pardubicích, v Náchodě, v České 
Třebové a hlavně schůzky v Ústí nad Orlicí, organizované panem 
Andělínem Adolfem. 
V roce 1997 se vrátil k rodičům do Libchav a výborně vařil 
v Hospodě U džbánu. Pokud měl volno, navštěvoval klubové schůzky v Ústí nad Orlicí 
nebo v Žamberku. Každoročně s námi navštěvoval Sběratele v pražských Holešovicích.  
V květnu roku 2009 se zúčastnil v Olympijském centru ve Varšavě Setkání sběratelů 
olympijských předmětů při 90. výročí založení Polského olympijského výboru.  V září 
téhož roku navštívil i burzu v Budapešti k výročí maďarského OV. 
V červnu loňského roku byl s námi ještě na Sběratelských dnech v Bratislavě. Od srpna 
bohužel bojoval se svou nemocí. Začátkem letošního roku se přijel podívat na naši nedělní 
schůzku. 
Zemřel 28. března 2012. 
                                                       Čest jeho památce ! 
                                                                                                    Výbor KF 05 -70, Žamberk  
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2012 
Pokladník OS Ladislav Janoušek při kontrole úhrad členských příspěvků Olympsportu na rok 2012 
nenašel platbu 200,- Kč u níže uvedených členů OS. 
Předem se omlouváme těm z Vás, kteří jsou nějakým nedopatřením uvedeni v seznamu a členský 
příspěvek na rok 2012 zaplatili. Sdělte, prosíme Vás, pokladníkovi, kdy jste úhradu provedli a jakým 
způsobem (složenkou, bankovním převodem či hotově), případně zašlete kopii dokladu.    
Ostatní vyzýváme k brzkému zaplacení. Bankovní spojení OS: číslo účtu: 246415329/0300 
variabilní symbol: 2012000xxx (na místo xxx bude uvedeno Vaše členské číslo)   
 

Případné dotazy: Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, e-mail: 
janousek@shooting.cz (tel. 604 414 879) 
 
příjmení jméno člen. 

číslo 

Babák Radek 463 
Ďoubalík Jiří 433 
Grossmann Čeněk 390 
Hrách Martin 430 
Hrubeš Jiří 400 
Kodeš Jan 459 

Jankovič Vojtěch 213 
Kajaba Ladislav 414 
Kůta Jaroslav 329 
Levie Marc 462 
Modr Břetislav 224 
Pastrnek Michal 451 
Rotport Miloslav 384 

Ryšavý Zdeněk 354 
Smažák Ervin 281 
Šauer Miloš 204 
Šaur Petr 462 
Šlechta Karel 249 
Šolc Michal 453 
Zdarsa Jiří 461 
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NOVINKY OLYMPSPORTU  
 
Pro pořádek nejdříve přinášíme přehled toho, co bylo vydáno od počátku letošního roku: 
 
OS-01/12 9,50 OVS AEGON -Hrdý sponsor Martiny Sáblíkové Praha 4 11.01. 
OS-02/12 9,50 OVS Železný, Zátopková a oštěpaři, CDVp Praha  31 23.03. 
OS-03/12 9,50 OVS Soukup, bronz z MS v biatlonu, Ruhpolding Praha 74 05.04. 
OS-04/12 10 OVS Řezáč, dálkové běhy Praha 6 18.04. 
OS-05/12 10 SR 100 dnů do zahájení her, setkání Brno, Holuša Praha 6 18.-21.4. 
OS-06/12 10 PR1 Věra Čáslavská Praha 6 02.05. 
OS-07/12 10 SR Euro 2012 , Tonda Panenka Praha 6 08.06. 
 
O první filatelistické sportovní novince letošního roku – 
otisku výplatního stroje pojišťovny Aegon – Hrdý 
sponzor Martiny Sáblíkové, jste byli již informování 
v minulém čísle Zpravodaje.  
 
DLOUHO OČEKÁVANÝ OVS konečně spatřil světlo 
světa. Je používán ve výplatním stroji ČOV. Hlavními 
postavami jsou Dana Zátopková a Jan Železný, 
oštěpařské legendy naší reprezentace. Doplňuje je 
dalších pět jmen našich aktivních oštěpařů: Špotáková, 
Klimešová, Veselý, Frydrych a Vadlejch. Všichni jako 
představitelé české oštěpařské školy v rámci akce 
„Žijeme Londýnem“ předznamenávají námět 
známkového aršíku, který vyjde jako společné vydání 
pro ČOV a ČPV (Český paralympijský výbor) 20. června. 
Hlavním námětem letošní olympijské známky jsou totiž 
také oštěpaři. Ostatně, na reprodukci aršíku se můžete 
přesvědčit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAROSLAV SOUKUP získal  v německém Ruhpoldingu 6.3.2012 na mistrovství světa v biatlonu 
bronzovou medaili ve vytrvalostním závodě na 20 km. 
Český biatlonový svaz tento úspěch připomenul na 
otiscích výplatního strojku, který používá k orážení 
svých zásilek. Zároveň je na tomto OVS propagováno 
příští mistrovství světa, které bude v roce 2013 hostit 
Nové Město na Moravě. Olympsport vydal k úspěchu 

Jaroslava Soukupa  
příležitostnou do-
pisnicí s přítiskem.   

Příležitostné razít-
ko si určitě svými 
výkony zasloužil lyžař STANISLAV ŘEZÁČ. Tomu se podařilo 
zvítězit v letošním seriálu Světového poháru v dálkových 
bězích. Příležitostný štoček ve výplatním stroji používala pošta 
Praha 6 dne 18.4.2012. K úspěchu Stanislava Řezáče vydal 
Olympsport také příležitostnou dopisnici s přítiskem.  
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A zde je přehled největších úspěchů 
Řezáče v letošní sezóně: 
- Jizerská padesátka, Bedřichov, 1. místo 
- Marcialonga di Fiemme e Fassa , 70 km,   
   Itálie, 3.místo 
- König Ludwig Lauf, 50 km klasicky,  
   1. místo 
- Vasaloppet, Švédsko, 3. místo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hned tři události se vešly na další 
dopisnici s přítiskem z olympsportské 
dílny Jardy Petráska. Přesně 100 
DNŮ DO ZAHÁJENÍ XXX. OH 
v Londýně zbývalo ve středu 
18.4.2012, v sobotu 21.4.2012 se 
v Brně uskutečnilo 62. SETKÁNÍ 
OLYMPSPORTU a 22.3.2012 se v  
Istanbulu stal JAKUB HOLUŠA 
HALOVÝM VÍCEMISTREM SVĚTA 
v běhu na 800 m. Úspěch Jakuba 
Holuši byl připomenut také na štočku, 
který byl používán ve strojovém 
razítku na poště Praha 6 ve dnech 
18.-21.4.2012.    

Jak již bylo avizováno na straně 35, 
vydala  dne 2.5.2012 Česká pošta 
k významnému životnímu jubileu paní 
Věry Čáslavské příležitostnou dopisnici s 
natištěnou známkou a příležitostné ruční 
razítko. Autorem dopisnice i razítka  je 
Oldřich Kulhánek. 
PR1 bylo na poště Praha 1 používáno ve 
dnech 2.-4. 5. 2012.  
Uvádíme základní údaje o naší 
nejúspěšnější olympioničce, uvedené 
v otevřené encyklopedii Wikipedie (více 
se může dozvědět na stranách 53-64, 
kde je prezentován pěkný miniexponát 
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Jardy Petráska o Věře Čáslavské, který zpracoval pro slavnostní křest 
dopisnice):  
VĚRA ČÁSLAVSKÁ (* 3. května 1942, Praha) je bývalá česká sportovní 
gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, sedminásobná 
olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně 
Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové 
revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského 
výboru a v letech 1995-2001 také členkou Mezinárodního olympijského 
výboru. 
Spolu s Ruskou Larisou Latyninovou je jednou ze dvou gymnastek historie, 

které se podařilo získat zlaté medaile ve víceboji na dvou po sobě jdoucích olympijských hrách. Zlato 
z víceboje také vyhrála na mistrovství světa v roce 1966 a Mistrovství Evropy 1965 a 1967. Přes 
čtyřicet let již drží mezi gymnasty rekord v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských 
medailí. V letech 1964 až 1968 nebyla na velkém závodu ve víceboji poražena. 
Největší fotbalová událost letošního roku EURO 2012 v  
Polsku a na Ukrajině byla filatelisticky zvěčněna na 
příležitostném štočku strojového razítka. Z historie ME 
v kopané byl na razítku připomenut mistr Evropy z roku 
1976 Antonín Panenka, nezapomenutelný, filatelistickou 
mluvou, svým „bělehradským“ penaltovým razítkem pod 
zisk titulu evropských šampiónů pro fotbalisty 
Československa. Na razítku jsou dále uvedeni účastníci 
„naší“ wroclavské skupiny.      
Strojové razítko bylo používáno na poště Praha 6 
v zahajovací den šampionátu, 8.6.2012.  
 
 

A co můžeme očekávat od nadcházejícího olympijského období? Emisní plán razítek je dostatečně 
bohatý : 
 

OS-08/12 20 OVS Odlet basketbalistek do Ankary na kvalifikaci OH Praha 6 25.6. 
OS-09/12 10 PR Chess trophy 2012, šachy Praha 1 20.6. 
OS-10/12 20 OVS Odlet reprezentace do Londýna, Brzák-Kudrna Praha 6 22.7. 
OS-11/12 10 SR Zahájení OH v Londýně, Duchková Praha 6 27.7. 

 

Po našich volejbalistech budou basketbalistky posledním českým týmem, který bude mít ještě šanci 
bojovat v olympijské kvalifikaci o volné místo na turnaji pod pěti kruhy. Kvalifikačního turnaje 
basketbalistek se zúčastní od 25. června do 1. července v turecké Ankaře 12 týmů, které jsou 
rozděleny do čtyř tříčlenných skupin.  
Skupina A: Japonsko, Portoriko, Turecko 
Skupina B: Argentina, ČESKÁ REPUBLIKA, Nový Zéland 
Skupina C: Chorvatsko, Korea, Mozambik 
Skupina D: Kanada, Francie, Mali 
První dva celky ze skupin postoupí do čtvrtfinále, kde se utkají 
křížovým systémem (A1-B2, B1-A2, C1-D2, D1-C2). Vítězové 
těchto zápasů si zajistí účast v Londýně. Poražení čtvrtfinalisté se 
pak vyřazovacím způsobem utkají o poslední volné místo na 
olympiádě. A my věřme, že alespoň jeden týmový sport na olympiádě v Londýně se bude konat za 
účasti českých reprezentantů. 
Olympsport do Ankary odesílá příležitostným letem, společně s našimi basketbalistkami, zásilky 
opatřené OVS. Příležitostná vložka ve výplatním strojku bude používána na poště Praha 6 dne 
25.6.2012. Předlohou pro hráčku na štočku je pivotmanka Ilona Burgrová. 

Navara vs. Svidler, ČEZ CHESS TROPHY 2012, Praha 1 
Ve dnech 20.-21. 6. v době 14:20 – 18:30 hod. bude v 2. patře Malostranské 
besedy na Malostranském náměstí zřízena příležitostná poštovní přepážka 
(PPP), kde bude používáno příležitostné ruční razítko k šachovému turnaji 
ČEZ CHESS TROPHY 2012. Mimo uvedenou dobu fungování PPP bude razítko 
k dispozici na poště Praha 1 ve dnech 20.-24. 6. 2012. Autorem návrhu 
razítka je Pražská šachová společnost a Olympsport zajistí razítko pro 
odběratele novinek.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 40 

Česká pošta bude mít v provozu příležitostnou poštovní přepážku ve 
Sportovním centru Nymburk ve dnech 22.-23. 6. 2012. V tomto termínu se 
zde konají XXIX. letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty. 
PPP bude používat příležitostné poštovní razítko s textem "XXIX. letní národní 
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, Pardubice 2" a s 
vyobrazeným poštovním balíkem. Upozorňujeme odběratele novinek, že 
Olympsport nezajišťuje razítka z národních sportovních her zaměstnanců 
České pošty. 

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 2012, PRAHA 100 
Příležitostné poštovní razítko s textem "XV. Všesokolský slet 2012, Praha 100" a s vyobrazeným 
logem sletu bude používat pošta Praha 100 s PSČ 100 01 ve dnech 5.-6.7. 2011 na příležitostné 
poštovní přepážce Synot Tip Arény v  Praze - Vršovicích. Olympsport vydá ke sletu dopisnici 
s přítiskem, na kterou připojí pro odběratele novinek příležitostné ruční razítko.   

ODLET ČESKÉHO TEAMU DO LONDÝNA 2012 
S hlavní částí české reprezentace odletí také poštovní zásilky, mezi 
kterými budou mimo jiné dopisnice připravené Olympsportem 
k tomuto letu a opatřené otiskem výplatního stroje, na kterém je 
vzpomenuto vítězství kanoistů Jana Brzáka-Felixe a Bohumila 
Kudrny na OH 1948 v závodě C2 na 1000 m.  
Jan Brzák-Felix (6. dubna 1912 - 15. července 1988) vyhrál již na 
OH 1936 v Berlíně závod na 1000 m dvojic s Vladimírem 
Syrovátkou. Po dlouhých 12 letech, kdy se z důvodu válečných událostí olympijské hry nekonaly, 
dokázal v Londýně 1948 obhájit olympijské zlato, tentokrát ve dvojici s Bohumilem Kudrnou (15. 
března 1920 - 11. února 1991). O čtyři roky později spolu v Helsinkách 1952 vybojovali stříbro. 
Otisk výplatního stroje bude k dispozici na poště Praha 6 dne 22.7.2012. 
 

O pět dnů později, 27.7.2012, bude na poště Praha 6 používán příležitostný štoček ve strojovém 
razítku k zahájení her 30. olympiády Londýn 2012. Z olympijské historie je připomenuta bývalá 
československá reprezentantka ve skocích do vody Milena Duchková, která letos 25. dubna 
oslavila významné životní jubileum. V disciplíně skoky z desetimetrové věže se stala pod vedením 
trenérky Marie Čermákové olympijskou vítězkou na LOH 1968 v Mexiku, mistryní Evropy v roce 

1970, stříbrnou olympijskou medailistkou na LOH 1972 v Mnichově 
a vicemistryní světa v roce 1973. Jde o jednu z nejmladších 
českých olympijských vítězek, která v roce 1968 překvapila celý 
tehdejší sportovní svět. Emigrovala a byla komunisty prohlášena 
za zesnulou, dokonce jí byl vybudován hrob na Olšanech, který byl 
nafilmován a promítán v kinech v Československém filmovém 
týdeníku. Byla dvanáctinásobnou mistryní Československa, 
vystudovala zubní lékařství a nyní žije a pracuje ve Vancouveru v 
Kanadě. V roce 1983 byla uvedena do mezinárodní plavecké Síně 
slávy. 

Na dobu konání olympijských her je připravena do výplatního 
strojku Českého olympijského výboru nová vložka, na které je 
vyobrazeno logo jubilejních Her XXX. olympiády 
v Londýně společně s nám dobře známým logem CZECH 
TEAM. Od kterého data bude nová vložka používána zatím není 
známo.  

V září si nejen Olympsport připomene 90. narozeniny Dany 
Zátopkové a nedožitou devadesátku Emila Zátopka, oba 
se narodili ve stejný den - 19.9. 1922.  
Od jejich čtyř triumfů na OH 1952 v Helsinkách nás letos dělí již šest desítek let, to je další jubileum 
legendární atletické dvojice. A zisk zlatých olympijských medailí ve stejný den, 24.7.1952, to je další 
světový unikát manželů Zátopkových. Ten den Emil vyhrál závod na 5 km a Dana, povzbuzena 
Emilovým triumfem, za půl hodiny zvítězila v soutěži oštěpařek. Emil na tyto chvíle takto 
zavzpomínal „... Když jsem sestupoval ze stupňů vítězů, tak šla Dana házet finále oštěpu. Jéé, tys 
vyhrál, povídala a chňap, vzala mi medaili. Ale než jsem se osprchoval, měla už svoji vlastní zlatou.“  
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Česká pošta připravila k 90. výročí narození Emila Zátopka příležitostné ruční razítko, které bude 
používat pošta Kopřivnice 1 dne 15.9. 2012. Doporučené zásilky budou opatřeny příležitostnou R 
nálepkou. 
Poštovní muzeum vydá dne 19.9. 2012 k životnímu jubileu Dany Zátopkové pamětní list a 
připraveno bude také příležitostné ruční razítko.                                                    -jpb- 
                                                                          
Razítek se sportovních tématem je připraveno pro nadcházející období určitě dost, a to nejsou ve 
výčtu uvedeny medailové úspěchy našich sportovců na olympiádě v Londýně, které Olympsport  
připomene.  
 

 

S U B S K R I B C E  L O N D Ý N  2 0 1 2  
 

Určitě si pamatujete, kdo pro naše barvy získal zlato ve Vancouveru a kdo vybojoval medaile v Pekingu. 
A jistě máte v paměti i to, jak jsme tyto úspěchy naší reprezentace připomenuli v Olympsportu. Ano, 
pamatujete si to dobře, zajišťovali jsme personalizované známky, tedy tiskové listy známek s kupony, na 
kterých byli vyobrazeni zmínění medailisté. Protože se to davu líbilo, a dokonce jsme nechávali náklad 
dotisknout, hodláme něco podobného podniknout i k Londýnu. Doufejme, že nám naši reprezentanti 
zavdají dost pádných důvodů. 
Prozatím předpokládáme vydání personálky ke každému našemu medailistovi či medailistce. Náklad 
stanovíme podle zájmu a Vašich objednávek, takže hovořme nyní o podmínkách. Použité budou tiskové 
listy s 10.- Kč známkami s vyobrazením kytice, na kuponech s vyobrazenými medailisty. Na tiskovém 
listě (TL) je 9 ks známek s kupony. Objednávat můžete buďto celé TL nebo jednotlivé známky 
s kuponem.  

Cenové relace : celý TL 220,- Kč, jednotlivá známka 25,- Kč,  
známka s kuponem, vylepená na obálce se SR  45,- Kč 

Objednávky zasílejte nejpozději do 20. července 2012  na adresu Jiří Hampl, Rabyňská 741, 14200 
Praha 4 nebo na e-mail hampl.rabynska@seznam.cz, kdy je konečná uzávěrka celé subskribce. 
Rozesílat budeme jakmile bude vše vytištěno. Prozatímní předpoklad je, že na zlaté medailisty 
použijeme k razítkování ruční  PR a pro stříbrné, či bronzové medailisty OVS nebo SR. Bude-li 
medailistů více než pět, může být počet vyobrazených redukován. 
Druhá část subskribce se týká poštovních razítek na přítiskových celinách nebo na obálkách s přítisky. 
Touto částí subskribce není nijak ovlivněn objednaný počet razítek v novinkové službě, to co objednáte v 
subskribci je navíc. Tato druhá část subskribce je určena hlavně pro ty zájemce, kteří nejsou účastníky 
naší novinkové služby.    
 

 

ZMĚNA V PRODEJI STARŠÍCH MATERIÁLŮ  OS !!  
 

Víte určitě, že jsme před časem vyhlásili velice výhodné podmínky pro prodej našich starších  
materiálů. Prodej zajišťovali tři lidé: Jaroslav Petrásek, Václav Diviš a Jiří Hampl. Protože to působilo 
organizační zmatek, dochází ke změně. Prodej bude zajišťovat výhradně Jirka Hampl, na kterého se 
obracejte s objednávkami i úhradou. Bude tedy rozesílat novinky i starší materiály. Na Jardu 
Petráska se obracejte výhradně s problematikou s nákupem v internetovém obchodě FILASPORT, 
případně s AUKCÍ.  
Nabízíme vám možnost levného získání materiálů Olympsportu z období před dvěma a více roky. 
Máme těchto materiálů poměrně značné množství a proč to neříci, potřebujeme se jich zbavit. 
Otevřete-li na adrese www.olymp-sport.cz stránky Olympsportu, najdete na levém okraji heslo 
„MATERIÁLY OS“. V tabulce, do které se dostanete kliknutím na toto heslo, si vyberete letopočet, 
který vás zajímá a pod ním najdete seznam toho, co je k dispozici. Při sestavování objednávky stačí 
jen vypsat kód složený z písmenek a číslic, uvedený u vámi požadované položky, není třeba uvádět 
popis položky. Vybírat můžete z následujících materiálů: 

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PŘÍLEŽITOSTNÝCH LETŮ SE SPORTOVCI (VŠECHNY NÁLEŽITOSTI!!!) 

Ze zásob z dřívější produkce Olympsportu nabízíme jednotlivě uvedené zásilky příležitostných 
letů kus  za  35 Kč. To však není všechno, protože odeberete-li více stejných kusů, potom druhý a 
každý další máte za 25.- Kč. Tohle všechno však stále není všechno, protože odeberete-li pět 
různých kusů, bude jejich cena nikoliv 5x35=175.-, ale pouze 150.- Kč. Ale ani to stále není 
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všechno, protože odeberete-li deset různých kusů, nebude jejich cena ani 350, ani 300.- Kč, ale 
jenom 250.- Kč. Z možných slev vždy platí jen jedna, a to ta, která je pro kupujícího nejvýhodnější. 

 
1.   E01-03X Praha-Sevila   19.8.93 Atleti na MS 1993,            112 ks 
2.   E04-02X Praha-Paříž    23.6.94 100 let založení MOV,   23 ks 
3.   E07-05X Praha Brusel   6.6.00  Fotbalisté na euro2000,   59 ks 
4.   E07-09X Praha-Manchester  5.6.96  Fotbalisté na euro96,    62 ks 
5.   E07-10X Praha-Innsbruck  2.6.08  Fotbalisté na euro 2008,   38 ks 
6.   E07-11X Praha-Porto (Portugalsko) 10.06.04 Fotbalisté na euro 2005,   41 ks   
7.   E10-05X Praha-Montreal-Quebrck 25.4.08 Hokejisté na MS 2008,   13 ks 
8.   E12-08X  Praha - Sydney  11.8.00 Olympijský team na OH 2000,  213 ks 
9.   E12-10X Praha - Lillehammer  7.2.94  Olympijský team na ZOH 94,  53 ks 
10. E12-11X Praha - Atlanta  17.7.96 Olympijský team na OH Atlanta,  132 ks 
11. E12-12X Praha-Istanbul-Peking 5.8.08  Olympijský team na  OH Peking,  25 ks 

 
Doporučené zásilky jsou nabízené podle stejného klíče jako příležitostné lety, pouze všechny ceny 
jsou o 5.- Kč nižší než zásilky letů. Rozlišíte je podle toho, že v kódu je obsaženo písmeno „R“.. 
Zásilky s příležitostnými razítky všech typů (SR, PR, OVS) jsou nabízeny za jednotnou cenu  15.- 
Kč/ks. Za každých 10 ks razítkovaných přítisků obdrží kupující dalších pět kusů razítkovaných 
přítisků podle výběru prodávajícího tak, aby byl každý jiný. Získá tedy za 150.- Kč patnáct přítisků, 
každý jiný. 
Nerazítkované, čisté přítisky jsou k dispozici v hodnotě nominále celiny, zvýšeném o 1 Kč, 
minimálně však za 5.- Kč/ks, při odběru dopisnic v ceně za každých 70.- Kč doplní prodávající 
kupujícímu další čisté přítisky podle vlastního výběru tak, aby celková prodejní cena činila 100.- Kč. 
Kupující však zaplatí pouze 70.- Kč. 
Při sestavování Vaší objednávky se neopomeňte přesvědčit, zda je kýžený materiál ještě na skladě. 
Poznáte to buďto podle číslovky, uvedené v rubrice množství, nebo podle poznámky „K dispozici“, 
uvedené hned pod prodejní cenou položky. 

ZVLÁŠTNÍ SLEVU VYPISUJEME na serii 8 ks 
CDVp k 90 rokům ČOV. Jsou na ní: Zátopek, 
Čáslavská, Daněk, Jeriová, Kratochvílová, 
Zdražila, Fotbalisté 1980 a Skobla. Všechny CDV 
jsou s tematickými razítky v luxusním stavu. 
Máme je na skladě s normální frankaturou 
(komplet za 160.- Kč)  nebo jako doporučené s 
příležitostnou R nálepkou (komplet za 220.- Kč).  
                                                                           -jp- 

Doporučujeme navštěvovat pravidelně web 
Olympsportu, objevují se tam nejčerstvější 

zprávy! http://www.olymp-sport.cz. 

Nakupujte v našem obchodě SPORTFILA na 
adrese http://www.filasport.olymp-sport.cz 

                                                                                                                                              
 

18. světový veletrh olympijských sběratelů 
18th World Olympic Collectors Fair 

 

Sběratelé olympijských memorabilií si tentokráte dali sraz v kolébce 
olympijských her. Prostory historické budovy Zappeion Megaron v 
Athénách hostily ve dnech 17. - 20. května 2012 již 18. světový veletrh 
olympijských sběratelů. Veletrhu se zúčastnili také dva členové 
Olympsportu Josef Kočí z Olomouce a Honza Petrás z Brna. Sběratelé 
zaplnili dvě velké místnosti Zappeionu. Nechybělo snad nic, co má 
vztah k olympijským hrám. Medaile, mince, olympijské pochodně, 
plakáty, odznaky, vlaječky, knihy a také známky. Filatelisté rozhodně 
nebyli v převaze, přesto se dalo z čeho vybírat. Setkali jsme se zde 
s přáteli  z bratrských organizací  z Německa a Británie,  mezi stoly bylo     příležitostné razítko        
slyšet italštinu a ruštinu a nechyběli pochopitelně ani domácí prodejci.                 
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Zappeion Megaron, místo konání 18. světového veletrhu olympijských 
sběratelů,  Vlevo: zástupci Olympsportu Honza Petrás a Josef Kočí  

 

 Naši účastníci s předsedou IMOS           Josef Kočí a Bob Farley 
        Thomasem Lippertem             ze Society of Olympic Collectors 
Vpravo: zrcadlo, sloužící v Olympii k zapálení olympijského ohně, 
jeden z exponátů výstavy „Řecko a olympijské hry 1894 - 2012“  

Ve druhém křídle Zappeionu probíhala v rámci veletrhu sběratelů výstava olympijských memorabilií 
"Řecko a olympijské hry: 1894 - 2012", kde byly k vidění olympijské medaile, antické sochy 
s olympijským námětem, nebo například zrcadlo, sloužící k zapálení olympijského ohně či oděv 
kněžky pro ceremoniál zapálení olympijského ohně. 
Pro účastníky veletrhu byla rezervována místa na stadiónu Panathenaic, kde se uskutečnily první 
novodobé olympijské hry v roce 1896, na slavnostní předání olympijského ohně britské delegaci. 
Olympijský oheň byl zažehnut 10. května v Olympii a po týdenní pouti po Řecku doputoval večer 17. 
května na historický stadión. Po slavnostních ceremoniích, na kterých nechyběl ani řecký prezident 
Karolos Papulias a předseda řeckého olympijského výboru Spyros Kapralos, byl olympijský oheň  
předán britské princezně Anně, která za doprovodu londýnského starosty Borise Johnsona, šéfa 
organizačního  výboru  Sebastiana  Coa,  či  fotbalové  hvězdy  Davida  Beckhama  odnesla  oheň na  

         Olympijská štafeta dorazila              Poslední řecký běžec    Předseda ŘOV předává olympijský  
           na Panathenaic Stadium              zapálil oheň na stadiónu      oheň britské princezně Anně  
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britské velvyslanectví. Odtud druhý den olympijský oheň putoval letecky na námořní základnu na 
jihu Anglie, aby 19. května započala jeho 12800 kilometrů a 70 dnů dlouhá cesta, která povede až 
na Olympijský stadión v Londýně. 
V Zappeionu měla svůj stánek i Řecká pošta. Zde bylo k dispozici příležitostné razítko k sběra-
telskému veletrhu a zde bylo možné zakoupit dvě obálky s minci a přítiskem, opatřené příle-
žitostným razítkem k zapálení olympijského ohně (10.5.) a předání olympijského ohně Británii 
(17.5.). V poštovním muzeu (nachází se hned vedle Panatheinaic Stadium) zase měli příležitostné 
razítko k olympijské štafetě s datem 17.5. 2012. A pro sadu pěti obálek s razítky k přenosu 
olympijského ohně po Řecku bylo třeba putovat do specializované prodejny (něco jako je u nás 
MERKUR České pošty), vzdálené zhruba 2 km. Asi to byl záměr Řecké pošty, aby účastníci 
sběratelského veletrhu poznali více historické centrum Athén. Jinak organizace veletrhu fungovala 
dobře, všichni Řekové byli velice přívětiví, ochotni vždy poradit. Nikde vůbec nebylo zřejmé, že by 
země stála před hospodářským krachem.                                                                         -jpb- 
 

 C e s t a  o l ym p i j s k é h o  o h n ě  
Řecká pošta tradičně připomenula 
slavnostní akt zapálení olympijského ohně 
i následnou cestu olympijské pochodně po 
řeckém území. 

V den zažehnutí olympijského ohně, 10. 
května, bylo na poštovním úřadě 
v Olympii používáno příležitostné razítko 
(viz reprodukce). Stejná podoba razítka 
(stylizovaný plamen), lišící se pouze 
místem a datem, byla používána i 
v dalších šesti zastávkách olympijské 
štafety - Ioannina (12.5.), Kavala (13.5.), 
Drama (14.5.), Lamia (15.5.), Akropolis 
(16.5.) a stadion Panathinaiko v Athénách 
(17.5.). 

Ke každému PR byla vydána 
zvláštní obálka s vyobrazením 
významné dominanty daného 
města, siluetou plamene a 
personal stamp s plamenem na 
kuponu. 
                         Radek Jásek 
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PŘEHLED BRITSKÝCH SMARTS STAMPS, 
VYDANÝCH K JEDNOTLIVÝCH OLYMPIJSKÝM SPORTŮM 

 

O vydaných známkách, známkových sešitcích, příležitostných razítcích vydaných k Hrám XXX. 
olympiády v Londýně Britskou královskou poštou jste byli pravidelně informováni. V tomto čísle 
přinášíme přehled toho, co pro své členy a další filatelistické zájemce připravila naše britská bratrská 
organizace SOC - Society of Olympic Collectors.  
V přehledu jsou uvedeny vydané smart stamps (česky lze smart stamps přeložit jako chytré či 
inteligentní známky) k jednotlivým olympijským a paralympijským sportům. Co to vlastně je smart 
stamps? Tuto službu zavedla britská královská pošta od 15.1.2004. Soukromník nebo firma si za 
měsíční poplatek 4,99 liber nebo za roční poplatek 49,99 liber aktivuje službu, která mu umožňuje 
tisknout poštovné na obálku nebo samolepku přímo ze svého počítače přes internet. 
Tisk obsahuje: v pravé části zvolené poštovné, ve střední části je umístěn 2D čárkový kód a do levé 
si zákazník může vytisknout nějaký slogan, reklamu, logo firmy či obrázek dle své volby, např. také 
text nebo obrázek vztahující se k olympiádě v Londýně 2012. Samozřejmě není asi možné zneužívat 
olympijskou symboliku. Dopis je možné podat k přepravě nejpozději do půlnoci následujícího dne po 
tisku. Čárový kód pak umožňuje třídícím strojům královské pošty zkontrolovat autentičnost zásilky a 
vyloučit jakékoliv duplikáty. Samozřejmě kromě výše uvedeného aktivačního poplatku (měsíčního 
nebo ročního paušálu) je nutné platit vytisknuté poštovné, prostřednictvím tzv. SmartStamp účtu, 
ze kterého je poštovné hned po vytištění samolepky nebo obálky odečteno. Popsaný postup možná 
vypadá složitě, ale jinak je to velice jednoduché.                                             Připravili –jpb-  -jk- 
Přehled britských smart stamps je řazen chronologicky po řádcích zleva doprava.  
22.10. 2009   atletika, skoky do vody 22.10. 2009   badminton 
22.10. 2009   basketbal 22.10. 2009   vzpírání, judo 
22.10. 2009   vodní slalom 07.01. 2010   lukostřelba, judo                             
25.02. 2010   basketbal, atletika 17.05. 2010   moderní pětiboj                               
27.07. 2010   fotbal 27.07. 2010   BMX – bikros                                   
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27.07. 2010   box, taekwondo 27.07. 2010   para goalball, pozemní hokej  
27.07. 2010   moderní pětiboj 27.07. 2010   paralympic stolní tenis                      
27.07. 2010   paralympic veslování 27.07. 2010   střelba                                          
12.10. 2010   dráhová cyklistika 12.10. 2010   atletika     
30.11. 2010   fotbal 30.11. 2010   para boccia – závody vozíků 
01.02. 2011   pozemní hokej 01.02. 2011   vzpírání 
24.03. 2011   paralympic goalball 24.03. 2011   střelba          
26.05. 2011   box 26.05. 2011   taekwondo 
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27.07. 2011   atletika  27.07. 2011   házená 
27.07. 2011   paralympic jachting  27.07. 2011   paralympic rugby na vozíku 
27.07. 2011   paralympic tenis na vozíku 27.07. 2011   plážový volejbal                                          
27.07. 2011   šerm 27.07. 2011   triatlon     
27.07. 2011   umělecká gymnastika 27.07. 2011   zápas 
22.08. 2011   basketbal 22.08. 2011   moderní pětiboj 
30.11. 2011   paralympic lukostřelba 30.11. 2011   rychlostní kanoistika 
12.01. 2012   skoky do vody 12.01. 2012   veslování  
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28.02. 2012   badminton 28.02. 2012   paralympic jachting 
02.04. 2012   judo 02.04. 2012   triatlon 

 
 

 

PŘEHLED BRITSKÝCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH 
RAZÍTEK K JEDNOTLIVÝM SPORTŮM 

                                                                 Připravili –jpb-  -jk- 
Ve druhém přehledu jsou uvedena příležitostná razítka  
k jednotlivým  olympijským sportům, která  připravuje  
Britská královská pošta.                                          
Příležitostná razítka jsou seřazena chronologicky:                             12.10.2010         12.10.2010                                                                                                     
                                                                                                       atletika – běhy        cyklistika             

  
   30.11.2010          30.11.2010           1.2.2011             1.2.2011            24.3.2011           24.3.2011 
       fotbal              para boccia        pozemní hokej         vzpírání            para goalball           střelba 

 
     26.5.2011          26.5.2011           27.7.2011           27.7.2011           22.9.2011          22.9.2011 
          box              taekwondo            házená                 zápas               basketbal       moderní pětiboj   

 
    30.11.2011         30.11.2011          12.1.2012           12.1.2012           28.2.2012          28.2.2012 
     lukostřelba          kanoistika        skoky do vody         veslování           badminton            jachting 

 
     1.4.2012             1.4.2012            6.5.2012             6.5.2012           12.6.2012          12.6.2012 
        judo                  triatlon            para rugby            volejbal             jezdectví           stolní tenis 
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Olympijští  medailisté  a f i latelie  ( 58) 
 
XXII. OLYMPIJSKÉ HRY     MOSKVA 1980               (3. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
THOMPSON Francis Daley (Velká Británie) – zlato 
v desetiboji  
                                                                            
(dokončení vyobrazení známek z minulého čísla) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SSSR – zlato ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Irina Nazarova, Nina Ziuskova, Tatiana Goishchik a Tatiana 
Prorochenko) v soutěži žen  
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. 464 (462/5+A237/8)  Mi. 727 (726/31) 
   (se jmény zlatým nebo červeným písmem) Mi. BF117 (116/21) 
 
SSSR – zlato ve štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Aleksandr Aksinin, Andrej Prokofiev, Nikolaj Sidorov a 
Vladimir Muravyov) a ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Michail Linge, Nikolaj Černeckyj, Remigius Valiulis 
a Viktor Markin) 
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. A293 Mi. 733  
   UGANDA 1981 Yv. 252 (250/3) Mi. 288 (286/9) 
    Yv. BF23 Mi. BF25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 50

ECKERT-WÖCKEL Bärbel (NDR) – zlato v běhu na 200m a ve štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Romy Müller, 
Ingrid Auerswald-Lange, Bärbel Eckert-Wöckel a Marlies Oelsner-Göhr) v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda, viz Echert) 
 
WSZOLA Jacek (Polsko) – stříbro ve skoku vysokém 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda) 
 
WESSIG Gerd (NDR) – zlato ve skoku vysokém 
FM Z  NIGER 1980 Yv. BF31 Mi. BF30 (718) 
  GUYANA 1996 Yv. 4175 (4175/83) Mi.  
 
WELLS Allen (Velká Británie) – zlato v běhu na 100m a stříbro v běhu na 200m  
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. 465 (462/5+A237/8)  Mi. 728 (726/31) 
   (se jmény zlatým nebo červeným písmem) Mi. BF120 (116/21) 
  NIUE 1980 Yv. 304/5 (304/11) Mi. 358/9 (358/65) 
    Yv. BF38 Mi. BF38 
VOLKOV Konstantin (SSSR) – stříbro ve skoku vysokém 
FM Z  GABON 1980 Yv. A238 (A237/9)  Mi. 747 (746/8) 
    Yv. BF36 Mi. BF40 
    (viz reprodukce u Kozakiewicz) 
 
UUDMAE Jaak (SSSR) – zlato v trojskoku 
FM Z  KONGO 1980 Yv. BF26 Mi. BF26 (790) 

 
 
 
 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
YIFTER Miruts (Etiopie) – zlato v běhu na 5000m a v běhu na 10000m 
FM Z  KLDR 1980 Yv.  Mi. BF A84 
(známka s motivem koně – sportovce nalezneme na okraji aršíku, reprodukce viz u Beck, lehká atletika) 
  GABON 1980 Yv. A238 (A237/9)  Mi. 747 (746/8) 
    Yv. BF36 Mi. BF40 
    (viz reprodukce u Kozakiewicz) 
  LIBÉRIE 1984 Yv. 994 (992/6) Mi. 1307 (1305/9) 
    Yv.  Mi. BF114 
  NIGER 1980 Yv. 519 (516/9) Mi. 717 (714/7) 
  ANTIGUA 1990 Yv. 1275 (1273/6) Mi. 1405 (1403/6) 
  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1997 Yv.  Mi.  
 
 
FOTBAL 
 
ČSSR – zlato (mužstvo ve složení František Kunzo, František Štambacher, Jan Berger, Jaroslav Netolička, 
Jindřich Svoboda, Josef Mazura, Ladislav Vízek, Libor radimec, Luboš Pokluda, Luděk Macela, Oldřich Rott, Petr 
Němec, Rostislav Václavíček, Stanislav Seman, Verner Lička, Zdeněk Rýgel a Zdeněk Šrajner) 
FM Z  BURUNDI 1980 Yv. 834/36 (828/36) Mi. 1546/8 (1540/8) 
    Yv. BF110 Mi. BF113 
  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
    Yv. BF Mi. BF14 
  NIUE 1980 Yv. 310/1 (304/11) Mi. 364/5 (358/65) 
    Yv. BF38 Mi. BF38 
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  UGANDA 1981 Yv. 250 (250/3) Mi. 286 (286/9) 
    Yv. BF23 Mi. BF25 
  PENHYRN 1980 Yv. 129 (125/32) Mi. 155 (151/8) 
    (se zlatým okrajem) Mi. 163 (159/68) 
    Yv. BF22 Mi. BF22 
 
NDR – stříbro (mužstvo ve složení Andreas Trautmann, Artur Ulrich, Bernd Jakubowski, Dieter Kuhn, Frank Baum, 
Frank Terletzki, Frank Uhlig, Jürgen Bahringer, Lothar House, Matthias Liebers, Matthias Müller, Norbert Trieloff, 
Rudiger Schnuphase, Werner Peter, Wolfgang Steinbach a Wolf-Rudiger Netz) 
FM Z  PENHYRN 1980 Yv. 130 (125/32) Mi. 156 (151/8) 
    (se zlatým okrajem) Mi. 164 (159/68) 
    Yv. BF22 Mi. BF22 
  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
    Yv. BF Mi. BF14 
   
SSSR – bronz (mužstvo ve složení Aleksandr Chivadze, Aleksandr Prokopenko, Fjodor Cherenkov, Khoren 
Oganesian, Oleg Romancev, Revaz Chelebadze, Rinat Dasajev, Sergej Andrejev, Sergej Baltacha, Sergej Nikulin, 
Sergej Šavlov, Tengiz Sulakvelidze, Vagiz Khidiatullin, Valerij Gazajev, Vladimír Besonov, Vladimír Pilguj a Jurij 
Gavrilov) 
FM Z  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
   (část mužstva) Yv. BF Mi. BF14 
   
 
DASAJEV Rinat (SSSR) – bronz 
FM  Z  GUINEA 1985 Yv. 773 (772/5+A183/4) Mi. 1060 (1059/64) 
     Mi. BF170 (169/74) 
  GHANA 1980 Yv. 1179 (1178/81) Mi. 1401 (1397/404) 
 
 
 
 
Pokračování příště                                                                           z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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EURO 2012  a  Polská pošta 

Polská pošta vydala k  evropskému fotba-
lovému svátku 8. června 2012 sérii čtyř 
příležitostných známek s námětem stadionů, 
na kterých se evropský šampionát v Polsku 
odehrává. Známky série byly vydány společně 
v aršíkové úpravě a jednotlivě byly tištěny 
v TL o 8 známkách a 1 kupónu uprostřed 
(3x3).  

15. června vydala Polská pošta další známku 
k EURO 2012. Na známce je fotbalový míč a 

stylizované vlajky pořadatelských zemí, 
Polska a Ukrajiny. Známka byla tištěna v TL 
o 6 známkách.  
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H U G O  M E I S L  –  U T A J E N Ý ,  P Ř E S T O  S L A V N Ý  R O D Á K  
Před více než 130 lety se 16. listopadu 1881 v malé vesnici Malešov u Kutné Hory narodil Hugo Meisl 
(zemřl 17. ledna 1937). Byl fotbalovým diplomatem a jednou z nejvýraznějších postav světového 
fotbalu mezi dvěma světovými válkami. Meisl byl synem 
vídeňského bankéře. V mládí byl výborným fotbalistou, v FK 
Austria hrával na spojce. V letech 1906-1937 stál v čele 
rakouského fotbalového svazu. Byl také dobrým rozhodčím 
a pískal i na mezinárodní úrovni.  
V roce 1927 byl Hugo Meisl zakladatelem tehdy 
nejpopulárnější evropské klubové soutěže – Středo-
evropského poháru (STEP). Jeho prvním vítězem se stala 
AC Sparta, když ve finále hrála s Rapidem Vídeň 6:2 a 1:2. 
Vítězství si Sparta zopakovala ještě v letech 1935, 1936 a 
1964. Jedenkrát trofej získala i Slavia Praha v roce 1938.  

Koncem 20. let minulého století 
Meisl spolupracoval s anglickým 
trenérem Jimmym Hoganem a 
spolupráce s ním vedla ke 
vzniku legendárního 
rakouského „wunderteamu“ dvacátých a počátku třicátých let. 
Ve své době byli Hugo Meisl a Vittorio Pozzo dominantními 

osobnostmi na evropském kontinentě. Oporami jeho zázračného mužstva byli i tři hráči českého 
původu, obránce Karl Sesta (Šesták *18.3.1906, +12.7.1974), Matthias Sindelar (Šindelář 
*10.2.1903, +22.1.1939) a Pepi Bican (*25.9.1913, +12.12.2001). Jako uznávaný trenér si Hugo 
Meisl dovolil prosadit svou, přes protesty veřejnosti a tisku, a postavil v Turíně 11.2.1934 proti 
budoucím mistrům světa Italům nové a mladé útočné trio Rapidu Vídeň Kabourek – Bican – Binder. 
Na překvapivém vítězství Rakouska 4:2 se podílel výborným výkonem a dvěma gólovými 
přihrávkami Josef Bican.  
Skoro neznámým faktem je, že Meisl měl také bratra. Sourozenec slavného Rakušana Willy Meisl byl 
výborným brankářem v již zaniklém klubu Amateure Wien. V rakouské reprezentaci nastoupil 
jednou, a to v roce 1920 ve Vídni proti Maďarsku (2:2). Po nástupu fašismu koncem 30. let se 
Willymu podařilo uprchnout do Anglie, kde pak pracoval jako sportovní novinář.  
Hugo Meisl byl sice občanem Rakouska, ale původem německý žid, rodák z české vesnice hovořil 
plynně osmi jazyky. Češtinu považoval za svou mateřštinu, byť společně s němčinou, maďarštinou a 
jidiš. I proto jsem si dovolil připomenout člověka, který na sportovním poli šířil také slávu českého 
fotbalu a svými myšlenkami bořil hranice mezi státy a nacionální nenávistí. Této velké fotbalové 
osobnosti je věnována kniha Hugo Meisl aneb vynálezce moderního fotbalu, která byla vydána 
v roce 2007 ve Vídni a nyní byla přeložena do češtiny. Autoři Andreas a Wolfgang Haferové 
nezapřeli, že jsou povoláním historikové a zároveň Meislovými vnuky.  
                                                                                                            Stanislav Kamenický 
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S O N J A  H E N I E   ( 1 9 1 2 - 1 9 6 9 )  
 

   
Sonja Henie se stala nejen desetinásobnou mistryní světa v krasobruslení, byla také výbornou 
lyžařkou, tenistkou, automobilovou závodnicí, plavkyní, ale i velmi úspěšnou herečkou a 
podnikatelkou. Její otec miloval lyžování, Sonjina matka měla raději bruslení, takže malá Sonja 
začala bruslit ještě dříve, než začala chodit. Brzy nato začala závodit a jako 5-ti letá vyhrála první 
závody. Ve svých 11 letech reprezentovala poprvé svou zemi ve Francii. I když tehdy ještě neuspěla, 
rychle se zlepšovala. V roce 1926, jako 14-ti letá, vybojovala na MS druhé místo, v letech 1927-
1936 skončila vždy suverénně na 1. místě. Další zlaté medaile si přivezla i ze tří ZOH. 
V USA se bez problémů stala jednou z nejoblíbenějších hollywoodských hvězd. Natočila 13 filmů. 
Od roku 1950 vystupovala ve velkých ledních show, kterými si získala další příznivce. Sonja Henie 
vystupovala jako hlavní hvězda, ale byla v první řadě jejich producentka. Traduje se, že byla 
neméně zdatná podnikatelka, jako krasobruslařka. 
Sonja byla dvakrát vdaná a dvakrát se rozvedla. Třetí manželství však bylo šťastné. Vzala si za 
manžela norského majitele lodí Ostanda a odstěhovala se z USA zpět do Norska. Sonja Henie 
zemřela v roce 1969 na leukémii. 
Norská poštovní správa připomenula 13. dubna 2012 sté výročí narození fenomenální krasobruslařky 
vydáním dvou známek (2.630.000 ks), PR 1. dne vydání a FDC.                          Radek Jásek 
 

Mistrovství světa v plavání 2011 
Čtrnácté MS v plavání se konalo ve dnech 16. až 31. července 2011 v čínském městě Šanghaj. 
Řecká pošta připomenula zlaté úspěchy svých plavců, kteří vylovili z čínských vod celkem 4 medaile 
(2-1-1).  15. prosince 2011 vydala dva aršíky (každý nákladem 30.000 ks) se zlatými medailisty. 
První z nich je věnován dálkovému plavci Spyrosi Gianniotisovi, který nenašel přemožitele v závodě 
na 10 km a zvítězil v čase 1:54:24,7 hod. Úspěšný byl i v závodě na  5 km (56:17,4 hod.), kde si 
vyplaval stříbrnou medaili.  
O druhé zlato se postaral tým vodních pólistek, které v dramatickém 
finálovém zápase porazily těsně Čínu 9:8. Abychom byli kompletní, o 
čtvrtou řeckou medaili se zasloužila rovněž dálková plavkyně Marianna 
Lympertaová, která v závodě na 10 km (2:02:01,8 hod.) dosáhla na 
bronzový stupínek. 
Ke každému aršíku existuje samostatné FDC (2 x 10.000 ks) a společné 
razítko 1. dne vydání.                                                     Radek Jásek            
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Stručně na závěr:   1.  
  2.                                
                                                                         
 
  
 
 
                                                                                                                                               3. 
                                   4.                           5.                          6.  
 
 
 
 
 7.                                          
                                             8.                                                                                             9. 
 
 
 
 
                                                                                                      10.                                              
                            
 
1. Finsko, 21.3.2012, MS v ledním hokeji 
2. Rumunsko, 20.4.2012, 100 let atletické federace  
3. Island, 26.1.2012, 100 let NOV 
4. Srbsko, 24.3.2012, ME v házené 
5. Srbsko, 18.4.2012 ME v zápase 
6. Monako, 2.2.2012, tenis Rolex masters  
7. Srbsko, 6.6.2012, 25. bělehradský maratón 
8. Monako, 20.3.2012, 70. grand prix Monaka 
9. Srbsko, národní paralympijský výbor 
10. Francie, 18.6.2012, házená  

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Josef Kočí, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický  
Jaroslav Petrásek a Zdeněk Svědiroh. 

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

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2012  
                                                        

                                                             

                               OLYMPSPORT 
                                               zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii  
                                                        při České olympijské akademii Českého olympijského výboru  
                        a                              a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů 
                                               adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, tel. 739 033 170  
                               MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM  
                                      HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
 
 

Předseda    Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod petrasek@olymp-sport.cz     
Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7         janousek@shooting.cz  
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                divis.vaclav@centrum.cz 
Novinkář            Jiří Hampl, Rabyňská 741, 142 00 Praha 4                        hampl.rabynska@seznam.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                    petras.jan13@seznam.cz 
Revizor účtu  Josef Kočí, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                   joseph.koci@seznam.cz 
Knihovník    Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky          radek.jasek@seznam.cz    
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