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ZPRAV ODAJ ČESK É ASOCI ACE
PRO OL YMPI JSK OU A SPORT OV NÍ F IL AT EL II

XXII. zimní olympijské hry
7.-23.2.2014

Již za necelý
necel ý rok!
Setkání Olympsportu – BRNO 20.4. 2013

Jaké budou zimní olympijské hry?

Na tomto místě budeme
v letošním roce přinášet
novinky,
zajímavosti
a postřehy, týkající se
XXII. zimních
olympijských her.

Hlasování členů Mezinárodního olympijského výboru v Guatemale 5. července 2007
rozhodlo, že zimní olympiáda se v roce 2014 uskuteční v ruském Soči. Hry budou situovány
ve dvou centrech, v pobřežním městě Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana.
Soči (Sochi) je ruské město v Krasnodarském kraji, nacházející se mezi pobřežím
Černého moře a úpatím Kavkazu. Žije v něm okolo 330 tisíc obyvatel. Soči s
předměstskými oblastmi je roztaženo do délky 147 kilometrů a může proto být v závislosti
na pojetí evropských hranic označováno za nejdelší město v Evropě. Městská aglomerace
Velké Soči je rozlohou 3502 km2 největší v Rusku, 3,5krát větší než Moskva.
Navzdory podhorské poloze má město velmi příjemné klima. Průměrné letní teploty
dosahují 26 až 32 °C. Rekreační oblast je i v zimě teplá (průměr v lednu a únoru 7 °C).
Podnebí zde umožňuje pěstovat čaj – na nejsevernějším místě v Evropě.
Základem hospodářství Soči je turistika a poskytování souvisejících služeb, význam má
i potravinářský průmysl a v menší míře strojírenství a stavebnictví.
Městskou dopravu zajišťují autobusy, projekt trolejbusové sítě nebyl za sovětské éry
realizován, nyní se plánuje výstavba trasy lehkého metra. Meziměstskou dopravu zajišťuje
hlavně železnice, ale také přístav a mezinárodní letiště Adler-Soči.
Letní turistickou atrakcí je každoroční filmový festival Kinotavr, v říjnu se koná festival
módy Sametové sezóny, celý rok je přitažlivá Kavkazská biosférická rezervace, zapsaná v
roce 1999 do seznamu památek Světového dědictví UNESCO.
Ve městě je několik muzeí – např. umělecké, etnografické či Literární památník N. A.
Ostrovského. Soči má velké množství kulturních, historických, přírodních a
architektonických památek.
Soči je známé svou tenisovou školou, která vychovávala v mladém věku některé
šampióny – např. Jevgenije Kafelnikova nebo Marii Šarapovovou, která se odsud v sedmi
letech přestěhovala na Floridu.
Poprvé Soči kandidovalo na pořádání zimních olympijských her 2002, které ale byly
přiděleny Salt Lake City. V červenci 2005 Ruský olympijský výbor oznámil kandidaturu
města na pořádání zimních olympijských her 2014. Město se o hry ucházelo za silné
podpory ústřední vlády a samotného prezidenta Putina. Součástí plánu je vybudování
některých sportovišť v blízkém sousedství kavkazských přírodních rezervací, což se stalo
předmětem kritiky ekologických organizací. Z přípravy olympijských her v Soči tisk
dosud zaznamenává především vysoké náklady, které prý několikanásobně překročí výdaje
na dosud nejdražší ZOH ve Vancouveru (6,5 miliardy dolarů) a přiblíží se nejdražší
olympiádě všech dob, letním hrám v Pekingu (podle odhadů až 42 miliard dolarů). Jen
ruský státní rozpočet podle médií přispěje více než 33 miliardami dolarů. Zimní olympiáda v
jihoruském letovisku se již stala rekordní z hlediska příjmů od sponzorů, které překračují
1,2 miliardy dolarů (asi 21,5 miliardy korun). Rekordní příjmy, předstihující i letní
olympiádu v Pekingu v roce 2008, jsou dílem nejen umného marketingu organizátorů, ale i
tlaku od úřadů. Kupříkladu spořitelna Sberbank dlouho jednala s organizačním výborem o
výši svého příspěvku, protože prý nechápala možné výhody, ale nakonec se stala
generálním partnerem, "protože vedení země chtělo vidět v této roli největší národní
banku". Národní sponzoři tak uzavírají dohody s organizačním výborem na konkrétní akce,
zatímco globální sponzoři typu koncernů Samsung, Coca-Cola nebo Visa přímo s
Mezinárodním olympijským výborem.
zdroj: http://olympijske-hry-sochi-2014.cz
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SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
Stejně jako vloni, tak i letošní jarní setkání Olympsportu se uskuteční v Brně, a to 20. dubna od 12
hodin v salonku Janáček v hotelu Voroněž 2 u Výstaviště. Právě na Brněnském výstaviště se ve
dnech 19.-20. dubna koná tradiční Veletržní setkání sběratelů, kterého se řada z Vás pravidelně
účastní. Proto takový termín a místo pro naše setkání. Kdo na setkání v sobotu 20.4.2013 do Brna
přijede, může od 9.00 hodin navštívit Veletržní setkání sběratelů a v poledne, již možná unaven
prohlížením a přebíráním filatelistického materiálu, se přesune do nedalekého hotelu Voroněž 2 na
naše setkání. Po skončení setkání se lze vrátit zase zpět na Výstaviště, vstup stojí pouhých 10 Kč.
Olympsport připraví k setkání jako tradičně příležitostné razítko a dopisnici s přítiskem. Námětem
bude 300 dnů do ZOH 2014 v Soči a skokan Jan Matura. Špatný technický stav výplatních strojků
Postalia nám nedovoluje pořídit OVS v Brně. Proto bude razítko k setkání „předchystáno“ v Praze.
Zastávka šaliny č. 1 u Kongresového
centra Výstaviště.

Pavilon A, v jehož části A3 se
uskuteční Veletržní setkání sběratelů.
Hrot šipky ukazuje vstup do pavilonu.
Brána č. 4 mezi pavilony D a E,
nejvhodnější místo pro odchod
z Výstaviště na setkání v hotelu
Voroněž 2.

Hotel Voroněž 2. V salonku Janáček
se uskuteční od 12.00 hodin setkání
Olympsportu. Auta mohou parkovat
přímo před hotelem.

Rada pro ty z vás, kteří se v Brně moc nevyznáte: na Výstaviště se nejrychleji dostanete šalinou
číslo 1 od hlavního vlakového nádraží směr Bystrc a vystoupíte u Kongresového centra Výstaviště
(stanice za Mendlovým náměstím). Kdo se dopraví do Brna po vlastní ose a pojede po dálnici, tak
využije sjezd na 190. kilometru dálnice D1 a Bohunickým tunelem se dostane přímo k Výstavišti.
Více informací k setkání vám podá redaktor a organizátor setkání Jan Petrás na telefonu 732376056.

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ
Do filatelistického nebe odešel pan Evžen Čermák z Dvora Králové nad Labem.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
V souvislosti s touto smutnou zprávou Vás chci poprosit o následující. Pokud se ve svém okolí
dozvíte o úmrtí některého z našich kolegů a přátel, dejte krátkou zprávou dopisem, sms či mailem
tuto informaci na vědomí někomu z vedení Olympsportu. Adresy, telefonní čísla a mailové adresy
jsou uvedeny na konci každého čísla Zpravodaje. Velice nám tím pomůžete. Stává se, že se někdy
vrátí zaslaná zásilka s novinkami, že dotyčný zemřel. Tak tomu bylo i v případě pana Evžena
Čermáka.
Z pozůstalosti našeho zakládajícího člena a kronikáře pana Andělína Adolfa nabízí jeho syn pro
zájemce 21 knih vyvázaných čísel Zpravodaje. Cena dle dohody.
Kontakt: Jiří Adolf, tel. 604256149, mail adolf.jiri@seznam.cz
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Č E S K É P OŠ T Y

MS v biatlonu 2013
Prvním
sportovně
filatelistickým
počinem roku 2013 bylo vydání
příležitostné poštovní dopisnice k MS
v biatlonu 2013 v Novém Městě na
Moravě. Česká pošta vydala dopisnici
s natištěnou známkou v hodnotě 26
Kč (označení Z – zámoří) 21.1.2013
nákladem 3700 ks pod katalogovým
zatříděním CDV 153. Autorem návrhu
je Jan Ungrád a námětem obrazové
části je biatlonista jedoucí na lyžích,
logo IBU, text: „Mistrovství světa v
biatlonu 2013, 7.–17.2. 2013 a vlajka
České republiky.
Česká pošta ve spolupráci s Olympsportem připravila
příležitostné poštovní razítko s textem "Mistrovství světa
Biathlon 2013, Nové Město na Moravě" a s vyobrazeným
biatlonistou. Autorem razítka je Jaroslav Petrásek. Razítko
bylo používáno ve dnech konání šampionátu 7. 2. - 17. 2.
2013 poštou 592 31 Nové Město na Moravě.
Olympsport zajistil oražení příležitostné dopisnice České
pošty tímto příležitostným ručním razítkem pro odběratele
novinek (OS 02-13).
Po dobu konání mistrovství světa
používal
Český
svaz
biatlonu
k znehodnocování svých podaných
zásilek výplatní stroj s příležitostným
štočkem se stejným námětem jako u
ručního razítka České pošty.
Hned první den konání šampionátu
dosáhla Česká republika nejlepšího
výsledku. Smíšená štafeta ve složení
Veronika Vítková, Gabriela Soukalová,
Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec
vybojovala
bronzové
medaile
a
Olympsport vydal k tomuto úspěchu
obálku
s přítiskem
a
otiskem
výplatního stroje používaného na
Českém svazu biatlonu (OS 01-13).
Více o MS v biatlonu 2013 čtěte na straně 18.

XIX. zimní národní sportovní hry zaměstnanců
České pošty, Harrachov v Krkonoších
Ruční příležitostné poštovní razítko s textem "XIX. zimní národní
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších,
Pardubice 2" a s vyobrazeným běžkařem bylo používáno ve
dnech 26.-28.1.2013 na příležitostné poštovní přepážce v hotelu
Fit & Fun v Harrachově poštou 530 02 Pardubice 2.
Olympsport razítko v novinkové službě nezajišťuje.
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Jarmila Machačová mistryní světa v bodovačce
Jarmila Machačová se stala poprvé v kariéře mistryní světa v
dráhové cyklistice. Sedmadvacetiletá česká reprezentantka
vyhrála 23.2.2013 v Minsku bodovací závod, který je její parádní
disciplínou.
Machačová získala na velké akci svou třetí medaili a opět v
bodovačce, jež už bohužel nefiguruje v olympijském programu.
Před dvěma lety byla druhá na MS v Apeldoornu a třetí na
mistrovství Evropy ve stejné hale.
K životnímu úspěchu na letošním MS závodnici pražské Dukly
pomohl úspěšný únik v úvodu závodu s Mexičankou Sofií
Arreolovou a Jamie Wongovou z Hongkongu. Trojici se podařilo
nadělit zbytku pelotonu jedno kolo, za což si závodnice připsaly 20
bodů. Machačová navíc vyhrála sprint, takže od třicátého kola ze
sta vedla.
Na prvním místě se česká cyklistka udržela i díky pěti bodům
získaným v dalších třech sprintech. Zlatem si však nemohla být
jistá do posledního kola, neboť Arreolová byla v úniku a jen fakt,
ze dojela do cíle jako druhá, Mexičanku připravil o triumf.
Machačová s 30 body uhájila vedení o jediný bod, třetí byla s 22
body Giorgia Bronziniová z Itálie.
Díky Machačové získala česká výprava v Minsku cenný kov a vylepšila bilanci z minulého
šampionátu v Melbourne, kde skončila bez medaile. Po medaili sahal v bodovacím závodu
zkušený Milan Kadlec, ale skončil těsně čtvrtý.
Zdroj: tn.cz
V historii samostatné České
republiky jde teprve o třetí zlato
z mistrovství světa v dráhové
cyklistice. Po Ladě Kozlíkové,
která získala zlato v roce 2002
v Kodani v disciplíně scratch,
získal druhé zlato v roce 2007
v Palma de Mallorca v disciplíně
omnium
Alois
Kaňkovský.
Olympsport připomenul zisk
světového
titulu
Jarmily
Machačové
používáním
příležitostného
štočku
ve
výplatním strojku Postalia na
poště Praha 6 dne 15.3.2013 a
vydáním příležitostné dopisnice
s přítiskem (OS 03-13).

Pavel Maslák halovým mistrem Evropy na 400 m
Běžec Pavel Maslák je už dvojnásobným mistrem Evropy v závodu na 400 metrů. K
loňskému triumfu pod širým nebem v Helsinkách přidal 3.3.2013 další zlato v hale v
Göteborgu a navíc časem 45,66 sekundy výrazně vylepšil český rekord. Ze svého loňského
výkonu z Gentu ubral plných 48 setin a zařadil se na druhé místo letošních světových
tabulek v hale.
Zdroj:http://sport.lidovky.cz/
Další medaile, bronzové hodnoty, do české sbírky přidali: Koulař Ladislav Prášil výkonem
20,29 metru. Výškař Jaroslav Bába zdolal 231 cm a nestačil jen na Rusy Mudrova a
Dmitrika.
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Po diskvalifikaci Poláků získala bronz štafeta mužů na 4x400m ve složení Daniel Němeček,
Josef Prorok, Petr Lichý a Pavel Maslák a
medaili stejné hodnoty vybojovaly také
„Rychlé holky“ Denisa Rosolová, Jitka
Bartoníčková, Lenka Masná a Zuzana
Hejnová.
Nejúspěšnější zemí se na 32. ME v halové
atletice v Göteborgu stalo Rusko (4-7-3) před
Velkou Británií (4-3-1) a Francií (4-2-3).
Olympsport k zisku zlata Pavla Masláka
připravil pro odběratele novinek dopisnici
s přítiskem, kterou dne 15.3.2013 pošta
Praha 6 orazila příležitostným strojovým
razítkem (OS 4-13).

100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty, Jilemnice
Česká pošta používala 23.3. 2013 na poště
v Jilemnici (PSČ 514 01) ruční příležitostné
poštovní razítko s textem "100. výročí
tragédie Hanče a Vrbaty, Jilemnice" a s
vyobrazeným křížem a lyžemi k příležitosti
výročí lyžařské tragédie Bohumila Hanče a
Václava Vrbaty.
Letos 24. března uplynulo již sto let od
doby, kdy se konal v okolí Labské boudy a
Zlatého návrší závod v běhu na lyžích na 50
km, při kterém Bohumil Hanč a jeho
kamarád Václav Vrbata zahynuli. Mohyla
byla postavena a v roce 1925 odhalena na
památku této tragické události. „Tehdy se
tak stalo díky veřejné sbírce a s přispěním lyžařských klubů ČKS SKI Jilemnice a ČSK
Hradec Králové. Za války však byla mohyla poškozena a v roce 1947 opět opravena do
dnešní podoby," připomněl historii Stanislav Henych, předseda Českého krkonošského
spolku SKI Jilemnice. Právě jilemničtí lyžaři pod vedením Vlastimila Mendřického se vloni
rozhodli poškozenou mohylu znovu opravit.
Zdroj: www.it-centrum.cz
Mnozí z nás znají tento tragický příběh díky filmu Synové hor, který natočil
režisér Čeněk Duba v roce 1956 podle knižní předlohy Františka Kožíka.
V hlavní roli s Josefem Bekem a Janem Valou.

Vedle příležitostného razítka používala pošta v Jilemnici ve dnech 18.30. 3. 2013 cennou nálepku Apost s přítiskem "Jilemnice Hanč-Vrbata".
Olympsport zajistil v Jilemnici pro odběratele novinek ruční příležitostné
razítko na dopisnici s přítiskem (OS 05-13).

Gabriela Soukalová – BIATLONOVÁ NADĚJE PRO SOČI 2014
Od 25.3.2013 používá Český svaz
biatlonu k orážení zásilek příležitostný
štoček ve výplatním stroji POSTALIA
s textem
„Gabriela
Soukalová
–
BIATLONOVÁ NADĚJE PRO SOČI 014, 4x
VÍTĚZKOU
ZÁVODU
SVĚTOVÉHO
POHÁRU 2012-2013“. Také tento OVS
zajistí Olympsport pro odběratele novinek
(OS 06-13).
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Připravuje se:
Pražské primátorky 100. ročník
Pražské primátorky jsou veslařský závod, který se jezdí v Praze
na Vltavě pod záštitou primátora hlavního města. Jde o
nejznámější událost svého druhu v České republice. Na rozdíl od
většiny veslařských závodů se na Primátorkách jezdí pouze
disciplíny osmiveslic a skifů. Závod je charakteristický zatáčkou
pod vyšehradskou skálou. Od roku 1913 získává vítězná posádka
putovní cenu, tzv. Primátorský štít, s heslem „Silné mládeži – opoře vlasti“.
Letošní 100. Primátorky se uskuteční o víkendu 8.-9.6. 2013 a díky iniciativě člena
Olympsportu, přítele Antonína Hobzy, se připravuje k tomuto jubileu příležitostné strojové
razítko, které bude používáno na poště Praha 1 v Jindřišské ulici 9.6.2013.

MS ve vodním slalomu 2013
Mistrovství
světa
ve
vodním
slalomu se bude konat ve dnech
11.-15. září 2013 na kanále
v pražské
Troji.
Český
svaz
kanoistiky oslaví letos sto let od
svého založení a pořádání světového
šampionátu bude vyvrcholením těchto oslav.
Česká pošta vydá 4. září příležitostnou
známku ke konání MS v České republice.
Nominál známky bude 10 Kč, autorem
návrhu je Jan Ungrád a rytcem předlohy
Jaroslav Tvrdoň. Na přítisku obálky prvního
dne vydání bude připomenuto století Českého svazu kanoistů.

Josef Bican,
(1913-2001)

legendární

fotbalista

Druhou sportovní známku letošního vydá
Česká pošta 18. září k 100. výročí narození
legendárního
fotbalisty
Josefa
Bicana.
Nominální cena známky je 10 Kč. Autorem
návrhu je Zdeněk Netopil, rytcem Bohumil
Šneider.

NOVINKA SLOVENSKÉ
POŠTY
Významné športové podujatia:
Ján Popluhár (1935 – 2011)
Dátum vydania:14. 2. 2013
Nominální hodnota: 0.65 €

Více o Jánovi Popluhárovi v následujícím článku Stanislava Kamenického.
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JÁN P O PL U H ÁR – R YT Í Ř Z EL E N É H O T R ÁV N Í K U
Opět je Slovensko fotbalově o něco před Českem.
Není to tak dávno, co nám vyfouklo postup na MS
2010 a teď nás předstihlo znovu, když vydalo jako
první existujícího fotbalistu na známce. První český
hráč – Josef Bican, vyjde letos až v září. Známka a
tiskový list se slavným slovenským internacionálem
Jánem Popluhárem připomíná také 150. výročí
založení anglického fotbalového svazu v roce 1863 v Londýně.
Bimbo, se narodil 12.9.1935 v Bernolákově a zemřel
Nezapomenutelný pilíř obrany, hráč vysoké postavy, důrazný
s fotbalem začínal v Dynamu Bernolákovo (Dříve AC Čeklís).

Ján Popluhár, nazývaný
6.3.2011 v Bratislavě.
a tvrdý střední obránce
Byl dlouholetou oporou

Slovanu Bratislava (1954, 1958-69). Na vojně hrál za RH Brno (1955-1958). Ve Francii
nastupoval v dresu známého Olympique Lyon (1969-1971), následoval návrat do Brna, kde
hrál za Zbrojovku (1971-72) a fotbalovou kariéru ukončil ve Slovanu Vídeň (1972-79).
V československé lize odehrál 311 zápasů a dal 23 gólů většinou hlavou po rohovém kopu
nebo z penalty. V letech 1962 a 1963 vyhrál se Slovanem Bratislava dvakrát
Československý pohár. V roce 1965 byl zvolen vůbec jako první nejlepším fotbalistou
ČSSR. V reprezentaci debutoval 4.6.1958 na MS ve Švédsku v Hälsingborgu proti NSR
(2:2). Po skvělých výkonech na šampionátu obsadil post středního obránce na dlouhých
deset let (1958-67) v obdivuhodných 62 mezistátních zápasech. Jako střelec se
v reprezentaci prosadil pouze jednou. V přípravném utkání Brazílie na MS 1966 (kam se
naše reprezentace nedostala) 15.6.1966 v Rio de Janeiro, na stadiónu Maracaná, vstřelil
„kanárkům“ v 16. minutě z penalty náš vedoucí gól (2:2). V roce 1960 ve Francii na prvním
Mistrovství Evropy přispěl
svými
výkony
k zisku
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bronzové
medaile.
Vrcholného úspěchu se
dočkal na MS 1962
v Chile, kdy ČSSR v čele s Jánem Popluhárem
se dostala do finále,
kde podlehla Brazílii
1:3.
Na
základě
dobrých výkonů v Chile
dostal Popluhár společně s Josefem Masopustem a Svatoplukem
Pluskalem pozvánku k oslavě 100 let Anglické fotbalové asociace. Zápas Anglie – výběr
FIFA (2:1) se hrál ve Wembley 23.10.1963 a všichni tři reprezentanti potvrdili svoji
vysokou kvalitu. O rok později, 20.5.1964 byl Ján Popluhár v sestavě týmu Evropy
v Kodani proti výběru Skandinávie (4:2). O další rok později oslavoval 50. narozeniny idol
anglického fotbalu sir Stanley Matthews. Výběr FIFA ve středu obrany s „Bimbem“ zvítězil
28.4.1965 v Stoke nad Matthewsovou jedenáctkou 6:4. Za reprezentační „B“ tým hrál 3x
(1957-58) a za juniory nastřádal 8 startů a 1 gól (1957). Na turnaji Světového festivalu
mládeže a studentstva v Moskvě v roce 1957 pomohl k třetímu místu. V dramatickém
semifinále před 100 tisíci diváky v Lužnikách se SSSR (3:4) nadlouho utkvěli v paměti
Popluhárovi ostré souboje s tehdejším reprezentantem Strelcovem, který se proti němu
neprosadil, neudržel nervy a byl vyloučen.
S reprezentací se rozloučil v nepodařené kvalifikaci pro ME
1968 v Praze 22.11. 1967 proti Irsku (1:2). V roce 1967
byl oceněn Světovou cenou za fair play (mimo jiné za
svoji kariéru nebyl nikdy vyloučen). Ještě v roce 1969
před svým odchodem do Lyonu pomohl Slovanu porazit
první soupeře na cestě k slavnému vítězství v Poháru
vítězů národních pohárů 1969 (NK Bor, FC Porto). Velké
pocty se Jánovi Popluhárovi dostalo v roce 2000, kdy ho
odborníci vyhlásili za nejlepšího slovenského Fotbalistu 20.
století. O dva roky později obdržel státní vyznamenání
Řád Ľudovíta Štúra 1. třídy. Poslední významné uznání
získal v roce 2011 na kongresu UEFA v Paříži, kde byl
oceněn Smaragdovým řádem za zásluhy a rozvoj fotbalu.
Ján Popluhár byl fotbalovou osobností, kterých v historii
Československého a Slovenského fotbalu mnoho nebylo.
Určitě by si zasloužil pomník, jako má v Praze na Julisce
český Fotbalista 20. století Josef Masopust. V Bratislavě
nebo v rodném Bernolákově by určitě byl na svém místě.
Stanislav Kamenický
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Webové stránky OLYMPSPORT – www.olymp-sport.cz – slaví 10 let
V nejvíce navštěvované sekci „Písemný prodej“
organizujeme dvakrát do roka aukci sportovních
materiálů s jejich popisem a vyobrazením, ve verzích
jako seznam a galerie. Od ostatních veřejných aukcí se
lišíme zahrnutím převážně méně „drahých“ položek, tím
vlastně suplujeme dříve rozšířené „kolování“ které
plynule zaniklo zdražením poštovného. Je to časově
velmi náročná práce, ale považujeme to za povinnost
umožnit především našim členům rozšířit své sbírky.
V nových sekcích, jako je „SPORT-O-NET‘07“ si i ve
spolupráci s databází EXPONET můžete prohlédnout
desítky sportovních filatelistických exponátů jako
inspiraci pro vlastní exponát. Velmi rádi zde zařadíme

Naše webové stránky byly založeny v únoru 2003
z iniciativy předsedy společnosti Ing. Jaroslava
Petráska. Vytvořil je ve spolupráci se studenty
průmyslové školy, které v té době šéfoval. V té době
obsahovaly základní informace o námětové sekci,
historii jejího vzniku, složení výboru a členské základně.
Postupně se přidávaly další rubriky jako je novinková
služba, inzerce, odkazy atd.
Do stávající grafické podoby byly upraveny v listopadu
2009, z úsporných finančních důvodů se již dříve v září
přešlo k poskytovateli internetového připojení, a to
společnosti Forpsi. V té době byly učiněny první pokusy
organizovat naší pravidelnou aukci „Písemný prodej“ na
našem webu, i když jen v jednoduché formě. Protože
nebyl k dispozici nikdo jiný, hlavně mladší, nějak jsem
plynule vplul do oblasti mně dosud neznámé, a dodnes
se snažím naplňovat naše stránky něčím, co souvisí
s naším koníčkem.

další nové počiny, zejména exponáty, které získaly
nějaké ocenění. V sekci „Setkání OS“ chceme
postupně (i zpětně) vytvořit obrazovou kroniku našich
pravidelných setkání, tím i vzpomenout na členy, kteří
již nejsou s námi. Třetí odkaz je vždy na nejbližší
olympiádu, a to jak organizátora, účast českých
sportovců a výskyt filatelistických materiálů.
Nejvíce doplňována je sekce „Aktuální informace“ kde
najdete především příspěvky z oblasti sportovní
filatelie, ale i společenského dění souvisejícího s touto
problematikou. Opět velmi rádi zde uveřejníme
jakoukoliv
informaci,
pište
na
adresu
divis.vaclav@centrum.cz.
Na „Titulní stranu“ se snažíme dávat významné
sportovní úspěchy našich reprezentantů (informaci o
připravovaném/vydaném filatelistickém materiálu) a
také důležité informace související s činností naší
společnosti (ocenění, setkání členů apod.).
Velmi uvítáme náměty ke zlepšení obsahu našeho
webu, a hlavně příspěvky které přinesou nové
informace pro jeho návštěvníky.

V sekci „Materiály OS“ jsou přehledy jednotlivých
filatelistických materiálů, na kterých se OLYMPSPORT
podílel, včetně jejich vyobrazení. Chybějící roky od
založení OS v roce 1966 budou postupně doplněny,
hotové je to od roku 1994. V posledním sloupci je
informace o možnosti nákupu u „novinkáře“ OS. Sekci
„Inzerce“ chceme v budoucnu pojmout jako vzájemnou
„chyběnku“ k hledání konkrétních sportovních materiálů
pro naše členy.
V sekci „Zpravodaje“ jsou k dispozici všechny digitální
záznamy Online a Zpravodajů od roku 2004. V odkazu
„Knihovničky“ je seznam vydaných námětových
brožur, s informací o jejich možném získání. V sekci
„Odkazy“ se můžete dostat na www stránky několika
desítek společností, které mají nějakou souvislost se
sportovním a olympijským hnutím, potažmo s filatelií.

* * * *
Soutěž o 20.000 návštěvníka www.olymp-sport.cz - Vladimir Lebedev, Rusko - 29.5. 2012
Soutěž o 25.000 návštěvníka www.olymp-sport.cz - Jaroslav Papež, Úštěk, člen OS – 17.3. 2013

Průměrná návštěvnost webu v posledním roce je 17, 1 vstupů/den, s rozptylem 5 až 30/den.
Václav Diviš, webmaster OS
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EDIČNÍ ZÁMĚR
Preambule.
Ke 25.výročí založení České olympijské akademie zamýšlí Olympsport v rámci svých vydávaných
publikací „Knihovničky Olympsportu“ vydat v letošním roce svazek s názvem Olympijská akademie.
Autorsky se budou na celé záležitosti podílet Pavel Hladík a Jaroslav Petrásek.
Účel vydání
Účelem publikace bude poskytnout čtenáři základní údaje o vzniku Mezinárodní olympijské akademie
IOA jako mezinárodního sdružení, pracujícího pod Mezinárodním olympijským výborem IOC a o
jednotlivých národních akademiích NOA, které pracují při NOC. Činnost této organizace na obou
stupních bude mj. ilustrována prostřednictvím soupisu poštovních artefaktů, jako jsou poštovní známky,
obálky prvního dne vydání (tzv.FDC), ruční příležitostná razítka, propagační strojová razítka a otisky
výplatních strojů. Takovýto soupis ještě nikde nebyl vydán a bude proto tedy sloužit podpoře a rozvoji
olympijského sběratelství.
Technické parametry
Formát A5, rozsah cca 64 stran, tisk ofset, náklad 200 ks v papírové formě a 100 ks na CD nosičích ve
formě elektronické. Vydání publikace je předpokládáno koncem září 2013.
Určení a cena
Publikace je určena pro členy asociace Olympsport, členy ČOA, studenty fakulty TV UK a další zájemce.
Členové Olympsportu , zaplativší členské příspěvky, obdrží po jednom výtisku nebo CD zdarma. Cena
pro další zájemce bude stanovena podle výsledků čerpání rozpočtu po prvním pololetí. Náklady na tisk a
výrobu CD nosičů jsou odhadnuty na 10 000.- Kč.
Obsah a náplň
Předmluva, úvod
Vznik IOA, její činnost, soupis zasedání, přehled filatelistických artefaktů.
Vznik jednotlivých NOA a přehled jejich základních údajů, filatelistické artefakty.
Československá a Česká olympijská akademie, podrobná historie.
Přehled otisků výplatních strojů, používaných jednotlivými NOA.
Tento ediční záměr byl schválen výborovou schůzí OS dne 20.3.2013
21.3. 2013 v Českém Brodě

zapsal Ing.Jaroslav Petrásek

I n t e r n e t m a r k e - r yc h l á o n l i n e p o š t o v n í s l u ž b a
Již podruhé se mi stalo, že poštovní zásilku z Německa jsem obdržel frankovanou podivnou
nálepkou, kterou jsem nikdy dříve neviděl. Ostatně podívejte se sami na obrázek. Jedná se
o nálepku s rozměry 66x36 mm, ze které lze vyčíst
firmu Deutsche Post a její logo, datum, výši
poštovního poplatku, druh zásilky, adresu webových
stránek a bůhví, co ještě je schováno v bludišti
čtverečků a obdélníčků ve čtverci uprostřed. Mne
ovšem zaujala levá strana nálepky. Basketbalový míč.
O pár týdnů později došla další zásilka s podobnou
nálepkou, na které tentokrát byla v její levé části
postavička sportovce – taekwondisty. Zkusil jsem
tedy po původu zapátrat a podařilo se mi zjistit
následující. Německá pošta nabízí zcela nový servis
při odbavování vaší korespondence pod názvem
INTERNETMARKE. Tato online služba je rychlý a
snadný způsob pro vytištění poštovného na dopisy hned s motivem dle Vašeho výběru.
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Výhody pro Vás jsou jednoznačné. Služba je zdarma, platíte jen poštovné, žádné další
poplatky. Služba je k dispozici kdykoliv, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Bezpečná
platba přes váš osobní bankovní účet. Motiv přítisku vaší INTERNETMARKY můžete vybírat
ze dvou set různých barevných námětů. Zřejmě mezi náměty najdou vhodná témata pro
své sbírky i sběratelé jiných než sportovních námětů.
Služba je zajišťovaná prostřednictvím zřízených elektronických prodejen, ve kterých lze
koupit INTERNETMARKY libovolné hodnoty. Tyto prodejny fungují pod názvem E-Filiale a
společně s nálepkami typu INTERNETMARKE zde získáte i otisky FRANKIT, které jsou jen o
něco starší. Porovnáme li obě novinky
v těchto servisních službách německé
pošty, zjistíme, že mají mnohé
společné. Liší se snad jen barvou,
velikostí a právě levou stranou.
FRANKITY jsou v šedomodré barvě,
ITERNETMARKY v černé, FRANKITY
jsou větší a na levé straně vystačí se stejnobarevným odstínem jako zbývající část otisku a
mají zde většinou pouze textovou část. Zkratka DOBS v naší ukázce značí Deutscher
Olympischer Sport Bund..
-jp-

O l ym pi js ký den a Bě h ol ym p ij sk é ho dne
O l ym pi c da y a nd Ol ym pi c day Run
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) byl formálně založen v Paříži 23. června
1894 díky úsilí Pierre de Coubertina jako oživení starých olympijských her.
MOV schválil myšlenku Olympijského dne, jakési oslavy "narozenin" olympijského
hnutí, na 42. zasedání MOV ve švýcarském Svatém Mořici. Olympijský den
organizovalo poprvé 23. června 1948 devět národních olympijských výborů v
Rakousku, Belgii, Kanadě, Velké Británii, Řecku, Portugalsku, Švýcarsku, Uruguay
a Venezuele.

Ve snaze povzbudit všechny národní olympijské
výbory při organizování a pořádání Olympijského
dne odstartoval MOV koncept Běhu olympijského
dne s cílem podporovat masovou účasti ve sportu
ze strany mužů, žen a dětí ze všech koutů svět a
všech oblastí života, bez ohledu na atletické
schopnosti. První Běh olympijského dne proběhl v roce 1987 na vzdálenost 10 km a zúčastnilo se ho
45 NOV. V roce 2006, to již bylo 161 NOV propagující Běh olympijského dne svých krajanů.
Běh olympijského dne pořádají NOV obvykle v červnu od 17. do 24. a běhá se na tratích 1,5 km, 5 a
10 km.

PRODÁM CELISTVOSTI:
OH Mnichov 1972

OH Los Angeles 1984 WM 1974 fotbal
-

Cesta olympijského ohně 47 celistvostí, celý svět cena 500 Kč
54 ražených bloků Michel č. 8 (SRN) se všemi zvl. razítky. Cena 1500 Kč
Cesta olympijského ohně – 47 karet pošty USA, cena 500 Kč
obálka k WM 1974 Německo, frankatura něm. zn. MiNr. 811-2
s originál podpisem Beckenbauera, cena 200 Kč.
Ladislav Němeček, Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž
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Olympijští medailisté a filatelie (61)
XXII. OLYMPIJSKÉ HRY

MOSKVA 1980

(6. část)

BASKETBAL – reprodukce známek uvedeny v minulé části
ITÁLIE - stříbro soutěži mužů (družstvo ve složení Dino Meneghin, Enrico Gilardi, Fabrizio Della Fiori, Marco
Bonamico, Marco Solfrini, Michael Sylvester, Pierluigi Marzorati, Petro Generali, Renato Villalta, Renzo Vecchiatio,
Roberto Brunamonti a Romeo Sacchetti)
FM
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1980 Yv. 421 (418/22)
Mi. 700 (697/701)
(zobrazeny někteří jednotlivci z daného družstva)
SSSR - bronz v soutěži mužů (družstvo ve složení Alexandr Belostennij, Alexandr Salnikov, Anatolij Myškin,
Andrej Lopatov, Nikolaj Derjugin, Sergej Belov, Sergej Jovaiša, Sergej Tarakanov, Stanislav Eremin, Valerij
Miloserdov, Vladimír Tkačenko a Vladimír Žigily)
FM
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1980 Yv. 422 (418/22)
Mi. 701 (697/701)
Yv.
Mi. 734 (733/4)
Mi. BF 123 (122/3)
(reprodukce Mi. 687 ve zlatě jako BF 89)
(zobrazeny někteří jednotlivci z daného družstva)
SSSR - zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Angelia Rupšene, Juliana Semenova, Ljubov Šarmaj, Ludmila
Rogožina, Nadežda Šuvajeva-Olchova, Nelli Ferjabnikova, Olga Bariševa-Korosteleva, Olga Sucharnova, Tatiana
Ivinskaja, Tatiana Ovečkina, Tatiana Zacharova-Nadirova a Vida Besselene)
FM
Z
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA 1980 Yv. 419 (418/22)
Mi. 698 (697/701)

MODERNÍ PĚTIBOJ
STAROSTIN Anatolij (SSSR) – zlato v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev (družstvo ve složení
Anatolij Starostin, Jevgenij Lipeev a Pavel Ledněv)
FM
Z
KLDR
1980
Yv. 1624 (1618/24)
Mi. 2058 (2052/8)

BOX
AGUILAR Pauzon José (Kuba) – bronz ve váze lehké welterové
(60-63,5kg)
ROJAS Frias Ricardo (Kuba) – bronz ve váze polotežké (75-81kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2225
(2225/7)
Mi. 2515 (2515/7)
(známka vydaná s kupónem)
HORTA Martinez Adolfo (Kuba) – stříbro ve váze pérové (54-57kg)
RAMOS Martinez Hipolito (Kuba) – stříbro ve váze lehké muší (do 48kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2226 (2225/7)
(známka vydaná s kupónem)
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Mi. 2516 (2515/7)

HERNANDEZ Perez Juan Bautista (Kuba) – zlato ve váze bantamové (51-54kg)
GOMEZ Mustelier José (Kuba) – bronz ve váze střední (71-75kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
Mi. 2517 (2515/7)
(známka vydaná s kupónem)
ALDAMA Cabrera Andrés (Kuba) – zlato ve váze welterové (63,5-67kg) (také ve váze lehké welterové na OH
1976)
FM
Z
GABON
1980
Yv. A239 /A237/9)
Mi. 748 (746/8)
Yv. BF 36 (série)
Mi. BF 40
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
Mi. 2517 (2515/7)
(známka vydaná s kupónem)
BYONG Uk Li (KLDR) - bronz ve váze lehké muší (do 48kg)
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
FINK Rudi (NDR) – zlato ve váze pérové (54-57kg)
FM
Z
NIKARAGUA
1996

Yv.

Mi. 3778 (3777/85)

HERRERA Vera Angel (Kuba) – zlato ve váze lehké (57-60kg) (také ve váze pérové na OH 1976)
FM
Z
NIKARAGUA
1996
Yv.
Mi. 3780(3777/85)
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
Mi. 2517 (2515/7)
(známka vydaná s kupónem)
KAČAR Slobodan (Jugoslávie) – zlato ve váze polo-težké (75-81kg)
FM
Z
NIKARAGUA
1996
Yv.

14

Mi. 3783 (3777/85)

KRÜGER Karl-Heinz (NDR) – bronz ve váze welterové (63,5-67kg
FM
Z
GABON
1980
Yv. A239 /A237/9)
Yv. BF 36 (série)

Mi. 748 (746/8)
Mi. BF 40

MARTINEZ Limendu Armando (Kuba) – zlato ve váze lehké střední (67-71kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
Mi. 2517 (2515/7)
(známka vydaná s kupónem)
Středoafrická republika 1981
Yv. A237(462/5+A237/8) Mi. 730 (726/31)
(vydané s napsanými jmény v barvě zlaté a červené)
NIKARAGUA
1996
Yv.
Mi. 3782(3777/85)
LESOV Petar (Bulharsko) – zlato ve váze muší (48-51kg)
FM
Z
NIKARAGUA
1996
Yv.

Mi. 3779(3777/85)

MUGABI John (Uganda) – stříbro ve váze welterové (63,5-67kg
FM
Z
GABON
1980
Yv. A239 /A237/9)
Yv. BF 36 (série)
UGANDA
1980
Yv. 253 (250/3)
Yv. BF23 (série)

Mi. 748 (746/8)
Mi. BF 40
Mi (289 (286/9)
Mi. BF25

OLIVA Patricio (Itálie) – zlato ve váze lehké welterové (60-63,5kg)
FM
Z
NIKARAGUA
1996
Yv.

Mi. 3781(3777/85)

STEVENSON Teofilo (Kuba) – zlato ve váze těžké (nad 81kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
(známka vydaná s kupónem)
LIBERIA
1997
Yv. MF s jinými
(další filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)

SZCERBA Kazimierz (Polsko) – bronz ve váze lehké welterové (60-63,5kg)
FM
Z
GABON
1980
Yv. A239 /A237/9)
Yv. BF 36 (série)

Mi. 2517 (2515/7)
Mi. 1752 (1740/57 MF)

Mi. 748 (746/8)
Mi. BF 40

ŠERM
BELOVA-NOVIKOVA Jelena (SSSR) – stříbro v šermu fleretem v soutěží jednotlivkyň a v soutěži ženských
družstev (družstvo ve složení Jelena Belova-Novikova, Irina Ušakova, Larisa Cagarajeva, Naďa Giliazova a
Valentina Sidorova)
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda)
KROVOPUSKOV Viktor (SSSR) – zlato v šermu šavlí v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev (družstvo ve
složení Michail Burcev, Nikolaj Alechin, Viktor Krovopuskov, Viktor Sidyak a Vladimír Nazlymov)
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
FRANCIE – zlato v šermu fleretem (družstvo ve složení Bruno Boscherie, Didier Flament, Frederic Pietruszka,
Pascal Jolyot a Philippe Bonin ) a zlato v šermu mečem v soutěži družstev (družstvo ve složení Hubert Gardas,
Michel Salesse, Patrick Picot, Philippe Boisse a Philippe Riboud) a zlato v šermu fleretem v soutěži ženských
družstev (družstvo ve složení Brigitte Latrille-Gaudin, Christine Muzio, Isabelle Begard, Pascale Trinquet-Hachin
a Veronique Brouquier)
FM
Z
St.VINCENT
1996
Yv. 2861 (2854/62) Mi. 3629 (3622/30)
SIDYAK Viktor (SSSR) – zlato v šermu šavlí
v soutěži družstev (družstvo ve složení Michail
Burcev, Nikolaj Alechin, Viktor Krovopuskov,
Viktor Sidyak a Vladimír Nazlymov)
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda)
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LUKOSTŘELBA
LOSABERIDZE Ketevan (SSSR) – zlato v soutěži jednotlivkyň
FM
Z
PENHYRN
1980
Yv. 127 (125/32)
se zlatým okrajem Yv. BF22
Yv. BF22
GRUZIE
1996
Yv.
(viz reprodukce u Blagidze, zápas řecko-římsky)
POIKOLAINEN Tomi Jaakko (Finsko) – zlato v soutěži jednotlivců
FM
Z
PENHYRN
1980
Yv. 280 (125/32)
se zlatým okrajem Yv. BF22
Yv. BF22

Mi. 154 (151/8)
Mi. 162 (159/68)
Mi. BF22
Mi. 213 (211/5)

Mi. 154 (151/8)
Mi. 162 (159/68)
Mi. BF22

VZPÍRÁNÍ
BACZAKÓ Péter (Maďarsko) – zlato ve váze polo-těžké (82,5-90kg), také bronz ve váze lehčí-težké na OH 1976,
viz starší poznámky
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2337 (2336/44) MF Mi..
BLANCO Fernandéz Aleberto (Kuba) – bronz ve váze těžké (90-100kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2225 (2225/7)
(známka vydaná s kupónem), reprodukce viz u boxu

Mi. 2515 (2515/7)

BONG Choi Ho (KLDR) – stříbro ve váze muší
(do 52kg)
FM
Z
KLDR
1980
Yv. 1622 (1618/24)
Mi. 2056 (2052/8)
NUNEZ Aguiar Daniel (Kuba) – zlato
ve váze kohoutí 52-56kg)
FM
Z
KUBA
1980
Yv. 2227 (2225/7)
Mi. 2517 (2515/7)
známka vydaná s kupónem, reprodukce u boxu
RAKHMANOV Sultanbay (SSSR) – zlato
ve váze super těžké (nad 110kg)
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2343 (2336/44) MF Mi..
RUSEV Janko (Bulharsko) – zlato
ve váze lehké (60-67,5kg)
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2336 (2336/44) MF Mi..
TARANENKO Leonid (SSSR) – zlato
ve váze těžké (100-110kg)
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2338 (2336/44) MF Mi..
VARDANIAN Jurik (SSSR) – zlato
ve váze lehčí těžké (75-82,5kg)
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2342 (2336/44) MF Mi..
ZLATEV Asen (Bulharsko) – zlato
ve váze střední (67,5-75kg)
FM
Z
MALEDIVY
1996
Yv. 2340 (2336/44) MF Mi..
Pokračování příště

italského originálu připravil Laco Kajaba
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SLAVNÝ BRATRANEC
Měl jsem slavného bratrance, který vynikal ve volejbale. Bohužel musím psát, že měl, neboť Milan
„Míša“ Vápenka zemřel po dlouhé a zákeřné nemoci 1. února 2013. Byl to vlastně skoro můj bráška,
neboť se narodil 4. května 1943, a to byly pouhé čtyři dny po mém narození. Dětství jsme prožívali často
spolu a byl jsem i u toho, kdy v roce 1958 začínal s volejbalem v Sokole Lhotka v Praze 4. Později jsem
důkladně sledoval všechny jeho volejbalové úspěchy. Na vojně hrál v Dukle Liptovský Mikuláš a poté ve
VAAZ Brno. Po návratu z vojny nastoupil roce 1964 do RH Praha, kde hrál v letech 1965 – 1974 a stal
se 2x mistrem republiky. Od roku 1974 se stal nejmladším trenérem RH a působil v této roli do r. 1978.
V roce 1972 byl vyhodnocen na třetím místě v anketě o nejlepšího volejbalistu ČSSR.

V reprezentaci se jako smečař poprvé objevil v roce 1967 v utkání s Japonci a rozloučil se s ní účastí na
olympijských hrách 1972 v Mnichově (6. místo). Z té doby vlastním pohlednici, kterou mně Míša zaslal
přímo z dějiště her, s podpisy všech spoluhráčů. Mezi jeho největší úspěchy patří 2. místo na
mistrovství Evropy 1971 v Římě. Později působil jako trenér tělesně postižených volejbalistů. Je mistrem
sportu a osobností síně slávy českého volejbalu za volejbalové aktivity a úspěchy, kterých nebylo málo.
Těšil jsem se, že spolu oslavíme naší společnou přicházející sedmdesátku, bohužel…
Čest jeho památce, kdy na něho volejbalová veřejnost, ale ani já jako na svého bratrance, nikdy
nezapomeneme!
Ivan Vápenka

Sháním obálky s personálními známkami a příležitostnými razítky medailistů z OH 2012:
Miroslavou Knapkovou, tenistkami Hlaváčkovou s Hradeckou a Davidem Svobodou.
Gerhard Krakl, Husova 166, 362 35 Abertamy, tel. 737771423.
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MS v biatlonu 2013 Nové Město na Moravě
O pořadatelství MS 2013 se ucházely: Oslo, Kontiolahti a Nové Město na Moravě. V sobotu 6. září
2008 hlasování delegátů z 50 zemí na VIII. kongresu Mezinárodní biatlonové unie (IBU) v Praze
přiřklo hned v prvním kole volby pořádání mistrovství světa v roce 2013 Novému Městu na Moravě.
Sportovní areál, doposud známý pouze jako běžecký (běhá se zde pravidelně závod Zlatá lyže
Českomoravské vysočiny), začal v roce 2011 poprvé sloužit jako stánek vyznavačů běhu a střelby v
jednom společném sportovním boji.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 probíhalo od 7. do 17. února 2013 v areálu Vysočina Aréna v
Novém Městě na Moravě ve Žďárských vrších na Českomoravské vrchovině. Jednalo se o 46. ročník
mistrovství světa v biatlonu, ale první v České republice či Československu.
Mistrovství
pořádal
organizační
výbor
jmenovaný Českým svazem biatlonu. Jeho
předsedou byl Jiří Hamza, ředitelem závodů
Vlastimil Jakeš. Rozpočet šampionátu činil 280
milionů korun na investice a 192 milionů korun
na vlastní pořádání šampionátu.
V programu šampionátu bylo celkem 11 závodů
– 5 závodů mužů, 5 závodů žen a jeden závod
smíšených týmů. Výsledky všech závodů se
započítávaly do pořadí Světového poháru.
Šampionátu se podle přihlášek měli zúčastnit
závodníci ze 44 zemí, na poslední však chvíli
odřekla Argentina. Celkem bylo akreditováno
725 sportovců a členů jejich doprovodu, 300
novinářů a stejný počet komentátorů a ostatních
televizních pracovníků.
Po dobrých výkonech v
Vítězové
Závod
sezóně 2012/2013 se našim
muži
ženy
věřilo. Nejvíce nadějí se
vkládalo do úvodní smíšené
Smíšená
Norsko
štafety;
z
individuálních
štafeta
Tora Bergerová, Synnøve Solemdalová,
výkonů pak do vítězky
Tarjei Bø,Emil Hegle Svendsen
prosincového
závodu
Emil Hegle Svendsen
Olena Pidhrušná
Sprint
Světového poháru Gabriely
Stíhací
Emil Hegle Svendsen
Tora Bergerová
Soukalové, která však pro
onemocnění
netrénovala
Vytrvalostní
Martin Fourcade
Tora Bergerová
přes
Vánoce
naplno.
Štafeta
Ole Einar Bjørndalen
Hilde Fenneová
Očekávání byla naplněna
Henrik L'Abée-Lund
Ann Kristin Flatlandová
hned první den ziskem
Tarjei Bø
Synnøve Solemdalová
bronzové medaile v závodě
Emil Hegle Svendsen
Tora Bergerová
smíšených týmů ve složení
s hromadným
Vítková, Soukalová, Soukup
startem
Tarjei Bø
Darja Domračevová
a Moravec.
Tréninkový výpadek Gabriely Soukalové se projevil v individuálních soutěžích, kde nejlepším jejím
umístěním bylo 12. místo ve vytrvalostním závodě. Výsledkově se lépe dařilo Veronice Vítkové,
která byla 2x v TOP 10. Ve sprintu (10.) a stíhacím závodě na 10 km (8.). Muži ztráceli ve sprintu a
stíhačce vinou nepřesné střelby a výsledkově zůstali dost za očekáváním. Ve zbývajících dvou
závodech zabral Ondřej Moravec a ve vytrvalostním závodě i závěrečném závodě s hromadným
startem obsadil shodně výborné, leč trochu smutné, čtvrté místo. Štafety pak skončily v průměru.
Ženy na 10. místě, muži osmí.
MS ovládli nebývalým způsobem biatlonisté a biatlonistky Norska. Získali celkem 11 medailí (8-2-1)
a jen ve třech závodech nestáli na nejvyšším stupni. Nejúspěšnějšími jednotlivci se stali: Tora
Bergerová (4-2-0), Emil Hegle Svendsen (4-0-1) a Tarjei Bø (3-0-0). Více než dvě medaile pak
získali také Martin Fourcarde (1-4-0) z Francie a Olena Pidhrušná (1-1-1) z Ukrajiny.
Po organizační stránce se MS vydařilo a bylo hodnoceno velice vysoko. Moderní areál tak určitě
bude i v budoucnu využíván k vrcholným biatlonovým akcím.
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MS V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ 2013
Rakouský Schladming se stal ve dnech 4.-17. února místem konání 42.
světového mistrovství v alpském lyžování roku 2013. V cílové oblasti
vyrostl nový stadion - multifunkční centrum, které se nazývá "Planet
Planai". Je to komplex 3 vzájemně propojených budov, které poskytlo
skvělé prostředí a zázemí, nejen sportovcům a všem návštěvníkům
v průběhu šampionátu, ale bude sloužit veřejnosti i v budoucnu.
Zajímavostí je, že na Planaii a Hochwurzenu je největší zasněžovací systém v Rakousku, asi 650
zařízení na výrobu sněhu. Při plném zatížení je možné za den vyrobit cca 200 000 m3 sněhu, což je
asi 20 000 naložených nákladních automobilů.
Mistrovství světa se zúčastnilo 612 sportovců z 72 zemí, kteří soutěžili celkem o 33 medailí. V
hodnocení zemí poprvé v historii MS vyhrál tým USA zejména zásluhou tří zlatých Teda Ligetyho (40-1). Domácí Rakousko po slabším začátku šampionátu skončilo druhé (2-2-4) před Francií (2-1-1).
České lyžování se ve Schladmingu prezentovalo slušnými výsledky i když medaile z toho tentokrát
nebyla. Po velkých zdravotních problémech je možné 8. místo ve slalomu Šárky Záhrobské
považovat za malý zázrak. Stejně tak 11. místo Ondřeje Banka v super-kombinaci po vleklých
zdravotních problémech a operaci ramene. V týmové soutěži bez těchto dvou nejlepších postoupilo
české družstvo do čtvrtfinále, kde podlehlo Kanadě až na čas (jízdy 2:2).

MS v alpském lyžování 2013
Muži

Nejúspěšnější jednotlivci

Ženy
Vítězové

Sjezd

Aksel Svindal

Marion Rolland

Super-G

Ted Ligety

Tina Maze

Obří slalom

Ted Ligety

Tessa Worley

Slalom

Marcel Hirscher

Mikaela Shiffrin

Superkomb.

Ted Ligety

Maria Höfl-Riesch

Týmy

1
2
3
4
5
6

Ted Ligety
Marcel Hirscher
Tina Maze
Michaela Kirchgasser

Maria Höfl-Riesch
Nicole Hosp
Aksel Lund Svindal

3
2
1
1
1
1
1

0
1
2
1
0
0
0

0
0
0
0
2
1
1

3
3
3
2
3
2
2

Österreich

Rakouská pošta vydala 2.1. 2013 k šampionátu sérii 3 příležitostných známek. Při pohledu
na známky se nám začnou vybavovat různé asociace. Jsou však daleko od sněhu, lyžování
a sportu. Nepomáhají ani názvy jednotlivých děl: Svoboda ve sněhu (0,62 €), Štýrské
srdce (0,70 €) či Slalomový tanec (0,90 €). Čeho se ještě ve sportovní filatelii dočkáme?
O moc povedenější není ani razítko prvního den vydání, které bylo používáno 2.1.2013 ve
Schladmingu.
V průběhu celého šampionátu bylo ve Schladmingu používáno příležitostné ruční razítko,
které již přeci jen snese přísnější měřítko.
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MS V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ 2013
Po deseti letech se opět uskutečnilo v italském středisku Val di
Fiemme mistrovství světa v klasickém lyžování. O 21 sad medailí v
běhu, skoku a severské kombinaci bojovalo od 20. února do 3. března
okolo 700 klasiků z 57 zemí.
V zimě 2003 bylo italské údolí pro Českou republiku zásluhou Martina
Koukala zlaté. Bude letos opět medailové? Taková byla otázka na
počátku mistrovství. A jak zněla odpověď na jeho konci? Ne! Ani
jednomu z 25 nominovaných reprezentantů se nepodařilo vybojovat
žádný cenný kov.
Tak se nám aspoň rozšířily sbírky o filatelistické materiály italské
pošty, která dala 1. února do oběhu poštovní známku, FDC, razítko 1.
dne vydání, maxim kartu a v průběhu MS byla používána čtyři PR.

Nejúspěšnější zemí se stalo
Norsko, které v medailové bilanci zvítězilo s naprostou převahou (8-5-6) před Francií (3-01) a Ruskem (2-0-3). Alespoň jednu medaili získalo 14 zemí.
Radek Jásek
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XXII. ZOH

A

XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA

12. září 2012 vydala Ruská pošta celinovou
dopisnici s natištěnou známkou s písmenem B a přítiskem, který připomíná, že do
zimních olympijských her zbývá 500 dnů.
25. 9. 2012 pak byla v Soči a Moskvě
používána příležitostná razítka s nápisem
500 dní do her „500 дней до игр“.

18. září 2012 vydala Ruská pošta příležitostnou samolepící známku
s logem příštích ZOH umístěným v QR kódu (quick-response code).
Známka byla tištěna v malých tiskových listech s 9 známkami (3x3).
Autorka výtvarného návrhu: M. Rastorgueva
Druh tisku: ofset
Nominální hodnota: 25 R.
Rozměr známky: 44 x 44 mm
Rozměr TL: 132 x 132 mm
Náklad tisku: 540 tis. známek v 60 tis. TL
Katalogové číslo Michel 1866

20. září 2012 vydala Ruská pošta celinovou
dopisnici s originální natištěnou známkou
s písmenem A. Námětem známky je logo
paralympiády 2014, na přítisku dopisnice
jsou maskoti paralympijských her 2014
Paprsek a Vločka, „Лучик и Снежинка“.
19. října 2012 byla Ruskou poštou vydána
série 6 známek Druhy sportů „Виды спорта“
Autor výtvarného návrhu: A. Drobyshev
Druh tisku: ofset
Rozměr známek: 37 x 37 mm.
Rozměr malého TL: 131 x 131 mm.
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SOČI 2014

Kompozice malého TL: 9 zn.
(3x3) - 8 známek + 1 kupon.
Náklad tisku: 880 tis. známek
ve 110 tisících malých TL.
Katalogové číslování Michel:
1873-1878
Nominální hodnota známek: 25 R.
Námět známek: alpské lyžování,
sáňkování, skeleton, rychlobruslení, snowbord, freestyle

25. října 2012 vydala Ruská pošta celinovou
dopisnici s natištěnou známkou s písmenem B a
přítiskem, který připomíná, že do zahájení
paralympijských her v Soči zbývá 500 dnů.

Nebylo zjištěno, že by k vydání celinové
dopisnice k paralympiádě bylo používáno
příležitosné razítko.
-jpb22

Přehled příležitostných známek a razítek
vydaných k Hrám XXX. olympiády v Londýně 2012
2. část

EVROPA

Stát
Datum vydání
Číslování Michel

Man
1.1.2012
1743-49
Známky tištěny v malých
a velkých TL o 5 zn.
Vydán také TL, který
obsahuje 14 zn. (2 série)

23

1.1.2012
sada 7 pohlednic s natištěnými známkami série.

2.6.2012
FDC návštěva olympijského ohně

24

27.7.2012
FDC zahájení OH 2012

12.8.2012
FDC ukončení OH 2012

3.9.2012
Tiskový list věnovaný
olympijským vítězům,
dráhovým stihačům Velké
Británie

Moldavsko
21.7.2012
803-804

25

Monako
17.7.2012
3094

Německo
12.4.2012

31.3.2012 Příležitostné razítko
OH v Londýně 1908, 1948,
2012
15.8.2012 Příležitostné razítko
„Zpáteční cesta německého
olympijského týmu London
2012“
Trasa: Londýn - Hamburg
26

Sportovci Cottbusu – účastníci OH 2012
(samolepící známky v TL o 10 kusech
a aršíky vydala RPV Briefservis Cottbus)
2.6.2012
Maximilian Levy – dráhová cyklistika
Phillipp Boy – sportovní gymnastika
Roger Kluge – dráhová cyklistika
4.7.2012
Trixi Worrack – silniční cyklistika
Antje Möldner-Schmidt – lehká atletika
Madaleine Sandig – dráhová cyklistika
21.6.2012
Daniel Schlang – cyklistika BMX
29.6.2012
Stephanie Pohl – dráhová
cyklistika

Pokračování příště
Zpracoval
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Stručně na závěr:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Švédsko, 14.3.2013, MS v ledním hokeji
Monako, 2.1.2013, 150. výročí narození Pierra de Coubertina
Monako, 7.2.2013, Monte Carlo Rolex Masters 13.-21.4.2013
Monako, 16.1.2013, 125 let veslování
Ázerbajdžán, 7.11.2012, 20 let NOV Ázerbajdžánu
Španělsko, 11.1.2013, 23. MS v házené mužů
Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Jaroslav
Petrásek a Ivan Vápenka.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od V á s.

Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2013

OLYMPSPORT
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zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
při České olympijské akademii Českého olympijského výboru
a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů
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