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

Čtvrtkař Pavel Maslák a mílař Jakub Holuša
jsou halovými mistry Evropy
Setkání Olympsportu se uskuteční 11. dubna 2015 v Praze
Katalog zimní aukce Olympsportu jako příloha Zpravodaje.
Aukce končí 5. dubna 2015!

ZPRÁVY Z VEDENÍ
Bedřich Polák - 85 let
Znám osobně a docela dobře několik Poláků s velkým i
malým „P“, většina je mými dobrými přáteli a když to
proberu, vyniká mezi nimi jeden, kterému chci věnovat
dnešních pár řádek. Je to Polák s velkým P, slyšící i na jméno
Bedřich, Béda nebo chcete-li Béďa. Znám se s ním drahně let,
přibližně řečeno asi padesát a začátky našeho kamarádství se
mi promítají někam ke vzniku instituce, nazývané všeobecně
Olympsport. Za ty roky jsme spolu prožili mnohé a vzpomínek
na některé historky je „něurekom“. Tedy hodně. Bojovali jsme
spolu proti lidské blbosti, proti těm, kteří bojovali zase proti
nám a ať už tak, či onak, vždycky to byly boje, alespoň z naší
strany, fair play, na které se nezapomíná.
Bedřich je člověk, který vždycky věděl, co chce. Jestliže si něco usmyslí, jde za tím s plným
úsilím a jde-li o nějaké přesvědčování kohokoliv o čemkoliv, nechá se klidně dvacetkrát za sebou
vyhodit, vleze dovnitř po jednadvacáté oknem a o své pravdě ho přesvědčí. Občas bývá velice
svébytný a říká věci takové, jaké jsou. Na své by si zde přišlo pořekadlo o zobáku a jeho růstu. I na
to jsem si časem zvykl a způsob jeho jednání i vyjadřování mi není cizí. A proč Vám tohle všechno
říkám? No, důvod je jednoduchý, Beďa oslavil 85 let pobytu v tomto slzavém údolí.
Že mu já přeju do dalších let jen to dobré, pevné zdraví a vůbec všechno to, co se při
podobných výročích říká je samozřejmé a on to dobře ví.
UPŘÍMNĚ Jarda PETRÁSEK
foto převzato z www.kf0015.cz

Jarní setkání Olympsportu v Praze
Jarní setkání uspořádá Olympsport v Praze. Tradičně se bude konat v zasedací místnosti Českého
střeleckého svazu ve IV. patře, v Praze–Holešovicích, U Pergamenky 3 a naším hostitelem bude
místopředseda Olympsportu Láďa Janoušek. Ze stanice metra Nádraží Holešovice je to jedna stanice
tramvají a vystupuje se na Ortenově náměstí. Více Vám přiblíží přiložená mapka.
A to nejdůležitější – termín: sobota 11. dubna 2015.
Setkání začíná v 8 hodin výměnnou burzou, poté následuje od 10 hodin vlastní program jednání.
K setkání bude připraven příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia, který bude používán
v den setkání na dosud nespecifikované poště v Praze.

Týden po našem setkání v Praze se koná ve dnech 17.-18. 4.
2015 (pátek, sobota) v pavilonu A3 na Brněnském výstavišti
tradiční setkání sběratelů. Po oba dny bude pavilon přístupný
od 9 do 17.30 hod. Vstupné na jeden den stojí 20 Kč.
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Jsou zprávy, které potěší a zprávy, které
zarmoutí. Potom existuje ještě jedna kategorie,
to jsou zprávy, které zarmoutí a šokují. K nim
patří rozhodně tato. S Bobem jsem absolvoval
šest Olymphilexů, počínaje rokem 1992 v
Barceloně, řadu World Fair v Lausanne i jinde,
Byl v Praze při Session IOC, zúčastnil se naší
společné akce s přáteli z německého IMOS na
německo-české hranici při připomenutí výročí
přenosu olympijského ohně 1936 a byl i členem
komise MOV, připravující založení nové střešní
organizace olympijských sběratelů. Po celou tu
dobu jsme byli v písemném kontaktu a moji
knihovnu zdobí několik titulů, psaných jeho
rukou.
Na něho samozřejmě nemohu nikdy zapomenout
a řadím jej do kategorie zahraničních přátel
nejvěrnějších.

ZEMŘEL BOB FARLEY
předseda britské sesterské společnosti SOC,
náhle odešla jedna
z největších osobností
světové sportovní
filatelie
S hlubokým smutkem
oznamujeme úmrtí
Roberta "Boba" Farleyho,
který zemřel klidně ve spánku
16. ledna 2015.
S ohromným smutkem Vás
musím informovat, že nás
navždy opustil náš předseda a vydavatel Bob Farley, který
podlehl srdečnímu infarktu v mladém věku nedožitých 59
let. Je to osobní tragedie pro jeho manželku Brendu a dceru
Sarah.
Bob byl výjimečný předseda naší společnosti, ohromný
sběratel, a víc než to; on byl pedantský, důkladný, a
perfekcionistický. Jeho význam a veškerá sběratelská
činnost nebyla jen ve sbírání olympijských známek, studia
poštovní historie a pohlednic, ale v osobním navštěvování
her, setkávání se sběrateli z jiných zemí, porovnávající a
zaznamenávající informace a jejich šíření prostřednictvím
článků a publikací. Spolupracoval těsně s klíčovými členy
našich sesterských společností a se sběrateli v
pořadatelských zemích od Calgary 1988 až po Soči 2014.
Snažil se vytvořit ze SOC organizaci, která předá svým
členům všechny potřebné údaje pro tvorbu jejich sbírek a
exponátů. Přiznejme, že v této své snaze uspěl. Stal se
členem komise sběratelů při MOV a pracoval neúnavně i při
přípravách Olympexu 2012.
Dopad jeho úmrtí pro SOC je velice vážný, náhle jsme bez
předsedy a hlavního autora a vydavatele našeho
zpravodaje. Uprostřed února uspořádáme mimořádnou
výborovou schůzi, při které budeme rozhodovat jak dál.
Bob Wilcook

Věřím, že i Vy, kteří jste jej znali, jej budete
mít zařazeného do podobné kategorie a
společně na něho nikdy nezapomeneme!
Jarda Petrásek

Vzpomínky redaktora Zpravodaje na Boba Farleye

2011 – Hellendorf (Německo)‚ setkání OS a IMOS,
s Peterem Osuským a Thomasem Lippertem
2012 – Atheny (Řecko) s Pepíkem Kočím
2012 – Mamer (Lucembursko) s Thomase Lippertem
2014 – Lausanne (Švýcarsko) s kolegou Bobem
Wilcookem
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Novinky Olympsportu a České pošty

TENNIS HALL of FAME
Zkusíte-li přeložit dnešní druhou polovinu titulku,
vyjde vám zřejmě Tenisová síň slávy nebo Síň
tenisové slávy. Musím se přiznat, že jsem
„vylepšil“ tento název o slovo „tenis“. Slovní
spojení síň slávy a některý druh sportu je velice
běžné a pomalu už neexistuje sport, který by
svoji Hall of Fame
neměl. Vznik Hall of Fame se rozmohl v první
polovině minulého století, kdy začaly být
zakládané tyto „síně slávy“ s různou náplní
činnosti. V podstatě jde o to, že pro určitý okruh
věcí nebo lidí někdo založí cosi, co by Čech
nazval muzeum. Existují tak třeba síně slávy pro
kytky, pro zvířata, pro hasiče, druhy tanců
(třeba Polka Hall of Fame), no a také pro
jednotlivé druhy sportů.
Nejstarší sportovní síně slávy byly založené pro
baseball, golf a lední hokej. Některé sporty mají
svých Hall of Fame založeno více než jednu.
Suvereně největší zastoupení má baseball, kde
jsem napočítal síní slávy více než třicet.
Basketbalová Hall of Fame pamatuje ještě i
svého zakladatele, profesora tělocviku na
universitě ve Springfieldu, stát Massachusets,
pana Naismithe. Nás ovšem dnes zajímá jiný
sport. Sice také s míčem, ale podstatně
mrňavějším. Zato v něm však naše reprezentace
dosahuje úspěchů, nad kterými kroutí hlavou
celý svět. Jeho sídlo je na Rhode Island, což je
kousek od New Yorku.
O jaký že to sport se jedná? Řeknu Vám, že
prvním z našich rodáků, který byl do této síně
slávy zařazen byl jistý Jarda Drobný. Ten se
vyznačoval jedinečností hned ve dvou sportech.
Jednak jako mistr světa v ledním hokeji, ale také
byl prvním z našich vítězů ve Wimbledonu. To
ovšem již jako zástupce barev Egypta, za který
startoval po svém útěku z republiky. Tak tedy
Tennis Hall Of Fame. Síň tenisové slávy byla
založena v roce 1954-55 v americkém městě
Newport ve státě Rhode Island.
Postupem doby byli do Tenisové síně slávy
zařazeni také naši tenisté:

Jaroslav Drobný
Jan Kodeš
Hana Mandlíková
Martina Navrátilová
Ivan Lendl
Jana Novotná
Karel Koželuh

1983
1990
1994
2000
2001
2005
2006
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dispozici Jirka osm, takže neváhejte. Pro ty co
si obálky neobjednali a neměli by pak ani
příležitostné razítko, pro ně jsme připravili tisk
tohoto razítka na CDVp.
–jp-

Jaroslav Drobný
*12. října 1921, Praha
+13. září 2001, Londýn
amatérský tenista a hokejista
českého původu. Na MS v ledním hokeji 1947 konaném v
Praze pomohl týmu získat
první zlatou medaili. Startoval
také na ZOH 1948, kde
Čechoslováci vybojovali stříbro. Od roku 1949 do roku 1959 byl egyptským
občanem, v roce 1959 získal anglické státní
občanství a ve Velké Británii, kde byl ženatý,
zemřel v roce 2001. V roce 1997 byl uveden do
Síně slávy IIHF. Reprezentoval Československo
v Davis Cupu, kde držel rekord v počtu 11 vítězství ve čtyřhře spolu s Vladimírem Černíkem
(rekord překonali až Štěpánek s Berdychem).
Triumfy v Grand Slamu:
French Open dvouhra 1951, 1952
čtyřhra 1948, mix 1948
finalista dvouhry 1946,1948,1950
finalista čtyřhry 1950
Wimbledon dvouhra 1954.
finalista dvouhry 1949, 1952
finalista čtyřhy 1951.
Australian Open finalista čtyřhry 1950

Jan Kodeš
* 1. března 1946, Praha
profesionální tenista, jeden z
nejlepších
československých
tenistů
historie,
který
reprezentoval v letech 1964–
1980. Byl členem vítězného
družstva ČSSR v Davisově poháru roku 1980. Stal se československým sportovcem roku
1973. Čtyřikrát se zúčastnil závěrečného
Turnaje mistrů – Grand Prix (1970–1973),
jednou závěrečného turnaje WCT finále
(Světového mistrovství v tenise, 1974). V
letech 1982–1987 byl nehrajícím kapitánem
Daviscupového týmu. A v letech 1994–1998
zastával funkci prezidenta Českého tenisového
svazu. V anketě Sportovec roku 2011 byl
uveden mezi české sportovní legendy, když
získal Cenu Emila Zátopka.
Triumfy v Grand Slamu:
French Open dvouhra 1970, 1971.
finalista čtyřhry 1977
Wimbledon dvouhra 1973
US Open
finalista dvouhry 1971, 1973

Je jich tedy zatím celkem sedm. Sedm osobností
tenisové éry, na kterou můžeme být rozhodně
pyšní. Osmým do party je areál v Newportu,
který se na popud našeho člena, Honzy Kodeše
stal osmým námětem pro osm nových známek
známkového sešitku, který vydala Česká pošta
s.p. jako své vlastní známky. Náklad byl silně
omezen, známky se nedostaly ani do novinkové
služby a snad jenom díky konexím jsme získali
60 těchto známkových sešitků pro novinkovou
službu Olympsportu. Dvacet sešitků bylo
ponecháno neroztrhaných vcelku a ze čtyřiceti
sešitků byly připravené sady obálek s přítisky a
známky na ně vylepené byly oraženy PR k
60.výročí založení Hall of Fame v Newportu.
Z členů našeho abonamentu se o celé sešitky
přihlásilo 23 účastníků, tedy o tři více a
komplety obálek objednalo 32 abonentů.
Objednávky vyřizoval Jirka Hampl podle pořadí
jak mu došly. Bohužel se tedy nedostane na tři
zájemce o sešitky neroztrhané a objednat je
ještě možné komplety obálek. Těch má k
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Čtvrtého grandslamu Australian Open se nikdy
nezúčastnil.
Nejvyšší postavení na žebříčku: 4

Wimbledon dvouhra 1978-79, 1982-97, 1990,
čtyřhra 1976, 1979, 1981-84, 1986, mix 1985,
1993, 1995, 2003
US Open dvouhra 1983-84, 1986-87, čtyřhra
1977-78, 1980, 1983-84, 1986-87, 1989-90,
mix 1985, 1987, 2006
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA: 1

Hana Mandlíková
* 19.2.1962, Praha
československá a od roku 1988
také australská profesionální
tenistka. Patřila mezi nejlepší
hráčky světa. Členka vítězného
týmu ČSSR ve Fed cupu v
letech 1983, 1984 a 1985,
později
nehrající
kapitánka
českého Fedcupového týmu.
Hráčskou kariéru ukončila v roce 1990.
Triumfy v Grand Slamu:
French Open dvouhra 1981
finalistka čtyřhry 1984
Wimbledon finalistka dvouhry 1981, 1986
finalistka čtyřhry 1986
US Open
dvouhra 1985, čtyřhra 1989
finalistka dvouhry 1971, 1973
finalistka čtyřhry 1986
Australian Open dvouhra 1980, 1987
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA: 3

Ivan Lendl
*7.3.1960, Ostrava
tenisový trenér a bývalý profesionální tenista, který reprezentoval Československo a po
získání amerického občanství
také
Spojené
státy.
Je
nejlepším českým mužským
tenistou historie. V 80. letech
20. století patřil mezi nejdominantnější tenisty a 270 týdnů pobýval na
špici světového tenisového žebříčku ATP.
V roce 1980 pomohl k vítězství ČSSR v Davis
Cupu. V roce 1986 emigroval do Spojených
států.
Vyhrál osm grandslamových titulů ve dvouhře.
Probojoval se celkem do 19 grandslamových
finále, což byl v té době rekord mezi muži,
který byl až v roce 2009 překonán Rogerem
Federerem.
Triumfy v Grand Slamu: (vše dvouhra)
Australian Open 1989-90, finalista 1983, 1991
French Open dvouhra 1984, 1986-87,
finalista 1981, 1985
Wimbledon finalista 1986-87
US Open 1985-87, finalista 1982-84, 1988-89
Nejvyšší postavení na žebříčku ATP: 1

Martina Navrátilová
* 18.10.1956, Praha
bývalá
československá
a
později americká tenistka, mezi
lety
1978–1987
světová
tenisová jednička po dobu 332
týdnů, což je druhé nejdelší
období na 1. místě žebříčku
WTA (po Steffi Grafové). Je
považována
za
jednu
z
nejlepších tenistek všech dob. Celkem vyhrála
59
grandslamových
turnajů
dvouher,
31
ženských a 10 smíšených čtyřher, což ji v rámci
otevřené éry řadí na 1. místo. Mezi všemi tenisty
drží absolutní rekord v počtu vyhraných turnajů,
a to 167 ve dvouhře a 177 ve čtyřhře. Je jednou
ze tří tenistek historie (vedle Margaret Courtové
a Doris Hartové), které mají kompletní sadu
grandslamových titulů ze všech soutěží všech
čtyř Grand Slamů.
V roce 1975 emigrovala do USA a v roce 1981 se
stala
americkou
občankou,
české
státní
občanství obdržela zpět v lednu 2008.
Celkem čtyřikrát vyhrála Fed Cup, z toho jednou
za Československo a třikrát za USA.
Tituly v Grand Slamu:
Australian Open dvouhra 1981, 1983, 1985,
čtyřhra 1980, 1982-85, 1987-89, mix 2003
French Open dvouhra 1982, 1984, čtyřhra 1975,
1982, 1984-88, mix 1974, 1985

Jana Novotná
*2.10.1968, Brno
česká
tenisová
trenérka,
bývalá profesionální tenistka
a světová jednička v ženské
čtyřhře, která hrála na okruhu
WTA v letech 1987 až 1999.
Na turnajích WTA vyhrála 24
turnajů ve dvouhře, 76 ve
čtyřhře a 4 ve smíšené čtyřhře. Dohromady vyhrála 100 turnajů WTA,
čímž je jednou ze sedmi tenistek historie, jež
dosáhly 100 a více titulů WTA.
Roku 1994 vyhrála s Petrem Kordou pro
Českou republiku Hopmanův pohár.
V týmových soutěžích vyhrála v roce 1988
s československým týmem Fed Cup v roce
1988. Na letních olympijských hrách získala
dvě stříbrné medaile v ženské čtyřhře (LOH
1988 a LOH 1996) a bronzovou medaili v
ženské dvouhře (LOH 1996). Sportovní kariéru
ukončila v roce 1999.
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V kopané reprezentoval Rakousko (1917) a
v roce 1923 si připsal také dva starty za
československou
fotbalovou
reprezentaci,
vstřelil jeden gól. Ve stejném roce již
reprezentoval i na mistrovství Evropy v ledním
hokeji, kde se dočkal třetího místa. Na zisku
hokejového titulu mistra Evropy se pak podílel
v roce 1925 gólem, kterým rozhodl klíčový
zápas se Švýcary.
V letech 1925 a 1930 se stal profesionálním
mistrem světa a v roce 1932 vyhrál Evropskou
profesionální soutěž. Podobné tituly získával
dále na mezinárodních mistrovstvích ve Francii
(šestkrát 1925-30) a v USA (třikrát 1929,
1932, 1937). Souběžně již také trénoval hráče
v klubu I. ČLTK Praha. V letech 1947 až 1949
byl nehrajícím kapitánem československého
daviscupového týmu. Zemřel při autonehodě,
když se vracel do Klánovic, kde bydlel.
Vzhledem k "profesionálnímu statutu" nebylo
Koželuhovi nikdy umožněno hrát amatérské
události, jako byly v té době Wimbledon či
národní mistrovství USA.

Triumfy v Grand Slamu:
Australian Open čtyřhra 1990, 1995,
finalistka čtyřhry 1991
French Open
čtyřhra 1990-91, 1998
finalistka čtyřhry 1993, 1995
Wimbledon
dvouhra 1998,
finalistka dvouhry 1993, 1997,
čtyřhra 1989-90, 1995, 1998,
finalistka čtyřhry 1991-94
US Open čtyřhra 1994, 1997-8,
finalistka čtyřhry 1990-92, 1996
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA dvouhra: 2

Karel Koželuh
*7.3.1895, Praha
+27.4.1950, Klánovice
československý
všestranný
sportovec.
Československo
reprezentoval velmi úspěšně
v tenise, ledním hokeji a oblékl též fotbalový reprezentační
dres.

Zimní národní sportovní hry zaměstnanců
České pošty, Harrachov v Krkonoších,
Pardubice 2
Příležitostné poštovní razítko s textem "Zimní národní sportovní hry
zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších, Pardubice 2" a s
vyobrazeným sněhulákem na lyžích, číslem 21 na zádech a logem České
pošty k příležitosti XXI. zimních sportovních her zaměstnanců České
pošty s.p. používala příležitostná poštovní přepážka v hotelu Fit & Fun
v Harrachově ve dnech 24.-26.1.2015. Autorem výtvarného návrhu je
Ivo Štěpánek.
–jpb-

Ester Ledecká
mistryní světa ve snowboardingu
Mistrovství světa v akrobatickém lyžování 2015
v rakouském Kreischbergu nám přineslo titul mistryně
světa pro všestrannou lyžařku Ester Ledeckou, dceru
známého zpěváka Janka Ledeckého a vnučku hokejového
mistra světa Jana Klapáče, a to ve snowboardingu, v
disciplině paralelní slalom. SR bylo používané na poště
Praha 6 ve středu 25.2. 2015. To už se zase vracíme ke klasice v dodání, razítko a CDVp není
potřeba zvláště objednávat, dostanou je všichni členové novinkové služby.
–jp-

Praha 2015 EUROPEAN ATHLETICS
INDOOR CHAMPIONSHIPS
Praha hostila ve dnech 5.-8.3.2015 první velkou sportovní akci
letošního roku u nás (dále se chystá MS v ledním hokeji a ME
v kopané hráčů do 21 let), a to 33. ME v halové atletice. Šampionát
se vydařil a byl dobrou reklamou nejen pro organizátory, ale i Prahu
a celou republiku. Mistrovství Evropy mělo i dobrou sportovní úroveň,
ke které přispěli i naši atleti a atletky. Šest cenných kovů a čtvrté místo v pořadí zemí mluví za vše.
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Mistry Evropy se stali běžci Pavel Maslák na trati 400 m a Jakub Holuša na trati 1500 m. Stříbro
překvapivě získal Radek Juška v dálce. Bronzové medaile pak Eliška Klučinová v pětiboji, Ladislav
Prášil v kouli a v poslední disciplíně šampionátu mužská štafeta 4x400m ve složení Daniel Němeček,
Patrik Šorm, Jan Tesař, Pavel Maslák.
Česká pošta k příležitosti Halového mistrovství Evropy v atletice 2015 vytvořila ruční příležitostné
poštovní razítko s textem "Praha 2015 EUROPEAN ATHLETICS INDOOR CHAMPIONSHIPS" a s
vyobrazeným logem HME, které používala pošta Praha 1 ve dnech 5.-8. 3. 2015. Autorem návrhu je
náš předseda Jaroslav Petrásek, rytcem Karel Pavlíček.
–jpb-

ZIMNÍ AUKCE
A je to zase tady! Neříkejte, že nevíte co? No přece další kolo našeho „Písemného prodeje“.
Tentokrát si přijdete skutečně na své, protože v naší nabídce je rovných 700 položek (přes 1600
materiálů). A protože tam nejsou jenom materiály sportovní, nezapomeňte nabídnout náš katalog i
Vašim přátelům ve Vašem filatelistickém klubu. Na své si přijdou sběratelé „sokolských“ materiálů a
s nimi i „pohledáři“ i „celináři“. Z olympijských materiálů tentokrát převažuje Nagano a Atlanta.
Najdete tam ovšem i množství materiálů k jednotlivým sportovním disciplinám (vyznačeno tučně).
Katalog nabízených položek již je na webu, takže hledat můžete na adrese: www.olymp-sport.cz pod
heslem „Písemný prodej“ nebo přímo na titulní straně. Kdo má mailovou adresu, obdržel katalog v
elektronické verzi a nyní je přílohou Zpravodaje také písemná podoba aukčního katalogu OS.
Uzávěrka Vašich nabídek bude neodvratně v neděli 5.dubna ve 24.00 hod. Poznamenáte-li k Vaší
nabídce, že budete v Praze na setkání OS v sobotu 11.4.2015, tak Vám tam získané položky
přivezeme. Při podávání Vaší nabídky můžete využít on-line způsob nabídnutý přímo v katalogu
položek nebo zasláním e-mailem na adresu olympsport@gmail.com. Případně obyčejným dopisem
na adresu: OLYMPSPORT, Zborovská 102, CZ 28201, Český Brod. Povšimněte si nové adresy
Olympsportu včetně nového PSČ. Již tedy nepoužíváme adresu s PO Boxem!
Týden a dva dny před ukončením budou na webu uvedeny druhé nejvyšší příhozy (při více
nabídkách) nebo vyvolávací cena (při jedné nabídce), takže budete moci svůj příhoz navýšit.
Případné telefonické dotazy na 739033170 nebo 321622389 (Petrásek) a 602365856 (Diviš).
Takže už mi nezbývá než Vám popřát dobrý lov, ať získáte pěkné přírůstky do Vašich sbírek. Hojná
účast také odmění práci organizátorů této akce.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DALŠÍHO?
Zima a jaro byly, jsou a doufejme, že i nadále
budou velice úspěšné! Atletika, lyžování,
rychlobruslení, biathlon, tenis, doufejme, že i
hokej a další sporty, tam všude sklízíme řadu
znamenitých úspěchů. Novinky Olympsportu a
České pošty jsou prezentovány výše. Nová
známka nám vyjde k MS v hokeji, pochopitelně
s FDC a PR1 a nám nezbývá, než si přidat ještě
PR a další CDVp (návrh známky a přítisk na FDC viz reprodukce).
Basketbalistky USK Praha postoupily do evropského finale Final four a byly také pověřené
uspořádáním tohoto turnaje. Asi dojde i na mistry Evropy Masláka a Holušu nebo na biatlonisty.
Nechte se také trošku překvapit.
-jpVe výčtu úspěchů našich sportovců nesmíme zapomenout na bronz Šárky Záhrobské ve slalomu z 43.
světového šampionátu v alpském lyžování, který probíhal od 2. do 15. února 2015 v amerických zimních
střediscích Vail a Beaver Creek, ležících v hornatém Coloradu.
Své první velké medaile ze světových šampionátů bronzové hodnoty vybojovala rychlobruslařka Karolína
Erbanová. První bronz získala na trati 1000 m na mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích
2015, které se konalo ve dnech 12.–15. února 2015 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském
Heerenveenu. Druhý cenný kov přidala z Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015, které se
uskutečnilo ve dnech 28. února a 1. března 2015 v rychlobruslařské hale Ledovyj dvorec Alau v kazašské
Astaně.
Po pěti letech získala titul světové šampionky v rychlobruslařském víceboji Martina Sáblíková, která po
vynikajícím výkonu 8. března 2015 zaslouženě stanula na nejvyšší stupni v hale Olympic Oval v kanadském
Calgary. Představte si, že se jednalo již o 109. šampionát mužů a 73. šampionát žen.
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Na svém zřejmě posledním mistrovství světa směřoval běžec na lyžich Lukáš Bauer vše k závodu na 50 km
klasicky s hromadným startem. Maratonský závod se jel až poslední den falunského šampionátu 2. března 2015
a Lukáš Bauer předvedl výkon před kterým je třeba smeknout klobouk. Ve finiši, který není jeho nejsilnější
stránkou, prohrál jen s fenomenálním Norem Northugem a bral bronz. Ostatní výsledky našich běžců a běžkyň
zůstaly daleko za lukášovým úspěchem. Vkrádá se otázka. Jak dlouho budeme čekat na další medaili z MS
v klasickém lyžování? Kde jsou noví Bauerové či nové Neumanové?
Ještě, že máme v bílé stopě také biatlonisty. Ti patří do úzké světové špičky a své postavení potvrdili i svými
výsledky na 47. mistrovství světa 2015, které se konalo ve dnech 5.-15. března ve finském Kontiolahti. Zlato
ve smíšené štafetě vybojovalo kvarteto Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej
Moravec, stříbrné medaile přidali Gabriela Soukalová ve vytvrvalostním závodě a Ondřej Moravec v závodě
s hromadným startem. Ondřej Moravec zkompletoval svoji sbírku ziskem bronzové medaile v posledním
závodě šampionátu s hromadným startem. Ve výčtu úspěchů nesmíme zapomenout na řadu umístění v TOP 10.
Snad nás jen trochu zarmoutila ženská štafeta, od které po předchozích úspěších každý čekal medaili.
Když vše uvedené shrneme, tak naši sportovci měli bohaté žně již v zimě.
Když se podíváme dále ve Zpravodaji, kolik filatelistického materiálu vydala Slovenská pošta k Zimní
univerziádě 2015, tak nám musí být trochu smutno, že takové úspěchy našich sportovců či na našem území
pořádané akce na nejvyšší úrovni jako MS v cyklokrosu či ME v halové atletice se nedočkaly ze strany České
pošty více přízně. Olympsport sám vše zvládnout nemůže.
–jpb-

DEJTE PROPUKNOUT SVÝM SCHOPNOSTEM
Nová střešní organizace pro olympijskou filatelii AICO nám
poslala zpravodaj s novinkami. S jeho obsahem Vás
seznámíme v příštím zpravodaji, ale s jedním z bodů Vás
seznámíme již dnes. Jde o znak nebo, chcete-li, logo
jednotlivých národních asociací. Ty mají právo si logo
navrhnout a je jediné omezení, v návrhu nesmějí být
použité olympijské kruhy. Nakoukneme-li do historie, tak
původní logo OS v roce 1965 navrhl člen americké SPI, přítel Joe Lacka, O.
Wyslotsky. Návrh nám věnoval ke vzniku OS. Druhé logo, to barevné bylo jednotné na popud FIPO.
my nyní jsme před vytvoření loga nového. Vedení OS vyhlašuje soutěž, Vaše návrhy do jarního
setkání zasílejte nebo nejpozději při setkání předejte Láďovi Janouškovi. Návrhy by měly být
černobílé, případně barevné na formátu A5.
–jp-

27. Zimná univerziáda
Najväčším sviatkom akademického športu planéty je univerziáda. Hlavným organizátorom takéhoto
vysokoškolského medzinárodného športového podujatia je Medzinárodná federácia vysokoškolského
športu (International University Sports Federation - FISU). Názov je
kombináciou slov „Univerzita“ a „Olympiáda“.
Hostiteľskou krajinou "27. Zimnej univerziády" v roku 2015 boli 2 krajiny,
Španielsko - Granada a Slovensko - Štrbské Pleso a Osrblie. Akademickí
športovci sa v slovenských zimných strediskách predstavili v atraktívnych
disciplínach – v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii, v behu na lyžiach
a v biatlone.
Na Štrbskom plese sa 24.
1.
uskutočnil
otvárací
ceremoniál a večer 1. 2.
záverečný ceremoniál.
Slovenská pošta k tomuto
športovému
podujatiu
pripravila zaujímavé produkty. Na základe podnetu
od
Slovenskej
spoločnosti
olympijských
a športových
zberateľov
(SSOŠZ) bol zaradený do
emisného
plánu
celín
poštový lístok s prítlačou,
venovaný priamo Zimnej
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univerziáde. K dispozícii boli aj dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom
pošty Štrbské pleso a jedna s domicilom pošty Hronec (táto pošta je najbližšia
k biatlonovému areálu v Osrblí).

Naviac SSOŠZ zabezpečila vo vlastnej réžii personalizovaný UTL v náklade 50 ks.
spracoval PO (stamptk@atlas.sk)

SLOVENSKO - ŠPORT 2014 (príležitostné poštové pečiatky)

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 13.2.2014, Bratislava 1, Zimné paralympijské hry, Soči
2. - 17.4.2014, Považská Bystrica 1, Inaugurácia známok historické motocykle
3. - 22.4.2014, Mojmírovce, Prvé dostihy v Urmíne – 200 rokov
4. - 6.6.2014, Bratislava 5, Leopold Štastný-trénerská legenda, SSOŠZ spoluzakladateľom AICO
5. - 27.6.2014, Handlová, 40.ročník Baníckej rally

6.

7.

8.

9.

10.

6. - 16. 8.2014, Smolenice, 20 rokov založenia oblastného klubu výsadkárov SR
7. - 21. 9.2014, Bratislava 1, Mt.Everest, Jozef Psotka–Zoltán Demján, 15.10.1984 (30 rokov od výstupu)
8. - 5.10.2014, Košice 1, 1924-2014, Medzinárodný maratón mieru – najstarší v Európe
9. - 12.11.2014, Bratislava 1, Bratislavský šermiarsky klub F.Martinenga, 50.výročie
10. - 6.12.2014, Trnava 1, Karate klub Slovšport Trnava, 35.výročie klubu
spracoval PO (stamptk@atlas.sk)
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Olympijští medailisté a filatelie (68)
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY

LOS ANGELES 1984

(7. část)

JEZDECTVÍ
DAVIDSON Bruce Oram (USA) – zlato v soutěži smíšených družstev (družstvo ve složení Bruce
Oram DAVIDSON, Torrance Watkins FLEISCHMANN, John Michael PLUMB, Karen Elizabeth STIVES-LENDE)

(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
FARGIS Joseph Halpin IV (USA) – zlato ve skocích pře překážky v soutěži jednotlivců a zlato
v soutěži družstev (družstvo ve složení)
FM
Z
PARAGUAY
1986
Yv. 2274 (2268/74)
Mi. 4053 (4047/53)
vydané v aršíku s 5 a 4 kupony Yv. 2274a
Mi. KB4053
1987
Yv. 23235 (2322/5)
Mi. 4146 (4143/6)
(Yv. 2273 s přetiskem „Olymphilex 88“)
vydané v aršíku Yv. 2325a
Mi. KB4146
1995
Yv.
Mi.
DOMINICA
1995
Yv. BF288 (288/9)
Mi. BF288 (288/9)
GUINEA
1985
Yv. A174 (758/9)
Mi. 1017 (1012/7)
s celým družstvem vydané jako
Mi. BF127 (122/7)
Grenada a Grenadíny 1996
Yv. 1998 (1993/2001) Mi. 2294 (2276/97)
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KLIMKE Reiner (Spolková republika Německo) – zlato v drezúře v soutěži jednotlivců a v soutěži
družstev (družstvo ve složení Uwe SAUER, Reiner Klimke, Herbert KRUG)
(filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda)
HOMFELD E. Conrad (USA) – zlato ve skocích přes překážky v soutěži družstev (družstvo ve složení
Leslie Michele BURR-HOWARD, Conrad E. HOMFELD, Joseph Halpin, Iv FARGIS, Melanie Ashworth SMITH)

a stříbro v soutěži jednotlivců
FM
Z
GUINEA

1985
Yv. A174 (758/9)
s celým družstvem vydané jako

Mi. 1017 (1012/7)
Mi. BF127 (122/7)
(reprodukce viz u Fargis)
PLUMB John Michael (USA) – zlato v soutěži smíšených družstev (družstvo ve složení Bruce
Oram DAVIDSON, Torrance Watkins FLEISCHMANN, John Michael PLUMB, Karen Elizabeth STIVES-LENDE)

STUECKELBERGER Christine (Švýcarsko) – stříbro v drezúře v soutěži družstev (družstvo ve
složení Otto Josef HOFER, Amy Catherine DE BARY, Christine STUECKELBERGER)
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda)
USA – zlato ve skocích přes překážky v soutěži družstev (družstvo ve složení Leslie Michele BURRHOWARD, Conrad E. HOMFELD, Joseph Halpin, Iv FARGIS, Melanie Ashworth SMITH)
FM
Z
GUINEA
1985
Yv. A174 (758/9)
Mi. 1017 (1012/7)
s celým družstvem vydané jako
Mi. BF127 (122/7)
(reprodukce viz u Fargis)
ŠVÉDSKO – bronz v drezúře v soutěži družstev (družstvo ve složení Louise NATHORST,
Ulla HAKANSSON, Ingamay BYLUND)
ŠVÝCARSKO – stříbro v drezúře v soutěži družstev (družstvo ve složení Otto Josef HOFER,
Amy Catherine DE BARY, Christine STUECKELBERGER)
FM
Z
MALI
1984
Yv. A499 (A498/500) Mi. 1021 (1020/2)
(přetisk ze jmény zúčastněných států)
(reprodukce viz u Spolková republika Německo, drezúra)
TODD Mark (Nový Zéland) – zlato ve smíšené soutěži jednotlivců
FM
Z
KOMORY
1989
Yv. A273 (469/8+A273) Mi. 890 (887/90)
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény všech vítězů v jezdeckých disciplinách na okraji, reprodukce viz u XXIV. Olympiády)
GUINEA
1985
Yv. 759 (756/9+A173/4)
Mi. 1015 (1012/7)
Yv.
Mi. BF125 (122/7)
NIUE
1984
Yv. 452 (450/4)
Mi. 587 (585/9)
ŠVÉDSKO
1990
Yv. 1584 (1583/8)
Mi. 1602 (1601/6)
vydané také jako sešítek
Yv. C1583
Mi. MH150
12

STIVES-LENDE Karen Elisabeth (USA) – zlato v soutěži smíšených družstev (družstvo ve složení
Bruce Oram DAVIDSON, Torrance Watkins FLEISCHMANN, John Michael PLUMB, Karen Elizabeth
STIVES-LENDE) a stříbro ve smíšené soutěži jednotlivců

FM

Z

GAMBIA
TOGO

1995
1985

Yv. BF257
Yv. BF

Mi. BF263 (262/3)
Mi. 269 (268/75)

Spolková republika Německo - bronz ve skoku přes překážky
v soutěži družstev (družstvo ve složení Paul SCHOCKEMÖHLE,
Franke SLOOTHAAK, Peter LUTHER, Fritz LIGGES)
(filatelistický materiál viz XX., XXI. a XXIV. Olympiáda)
JENSEN-TORNBLAD Anne Grethe (Dánsko) – stříbro v drezúře
FM
Z
St. VINCENT
1988
Yv. nekatalogizováno Mi. nekatalogizováno
(ve čtveřici s jinými sporty– viz reprodukce u pozemního hokeje)
GYMNASTIKA
AGACHE Lavinia (Rumunsko) – zlato v soutěži družstev ( družstvo ve složení Cristina Elena GRIGORAS,
Ecaterina SZABO, Laura CUTINA, Lavinia AGACHE, Mihaela Stanulet, Simona Pauca) a bronz v přeskoku přes
koně v individuální soutěži
RUMUNSKO mechanické razítko používané v Cajuti 13.8.1984
RUMUNSKO mechanické razítko používané v Bacau 13.8.1984 (se jmény celého družstva)

FUNG LORI (KANADA) – zlato ve víceboji v individuální soutěži žen v umělecké gymnastice
FM
Z
GHANA
1984
Yv. 869 (865/9)
Mi. 1083 (1079/83)
13

ve cvičení na
FM
Z

Grenada a Grenadíny

GAYLORD MITCHELL (USA) – zlato v soutěži družstev (družstvo ve
složení Bart CONNER, James HARTING, Mitchell GAYLORD, Peter
VIDMAR, Scott JOHNSON, Timothy DAGGETT), stříbro v přeskoku
přes koně (byly uděleny čtyři stříbrné medaile a žádný bronz), bronz
bradlech a ve cvičení na kruzích
1996
Yv. 2005 (2002/10)
Mi. 2283 (2280/97)

GRIGORAS Cristina Elena /Rumunsko) – zlato v soutěži družstev ( družstvo ve složení Cristina Elena
GRIGORAS, Ecaterina SZABO, Laura CUTINA, Lavinia AGACHE, Mihaela Stanulet, Simona Pauca)
RUMUNSKO mechanické razítko používané v Gheorghiu 14.8.1984

GUSHIKEN Koji (Japonsko) – zlato ve víceboji v
individuální soutěži, zlato ve cvičení na kruzích, stříbro
v přeskoku přes koně (byly uděleny čtyři stříbrné medaile a
žádný bronz) a bronz ve všestrannosti v soutěži družstev (družstvo ve složení Shinji
MORISUA, Noritoshi HIRATA, Nobuyuki KAJITANI, Kyoji YAMAWAKI, Koji GUSHIKEN, Koji SOTOMURA)
FM
Z
DOMINIKA
1995
Yv. 1772 (1767/74)
Mi. 1989 (1984/91)
Grenada a Grenadíny 1992
Yv. 1147 (1144/7)
Mi. 1336 (1329/36)
GUINEA BISSAU
1984
Yv. 322 (321/7)
Mi. 819 (818/24)
MALEDIVY
1994
Yv.
Mi.
PARAGUAY
1988
Yv. MF2268a
Mi. Kb4053
(spodní kupon na aršíku, viz reprodukce u Milser, vzpírání)
TOGO
1985
Yv. BF (BF 245 s přet.) Mi. BF268 (268/75)
McNAMARA Julianne (USA) – zlato ve cvičení na bradlech (byly uděleny dvě zlaté a stříbro ne), stříbro ve
víceboji v individuální soutěži a stříbro v soutěži ženských družstev (družstvo ve složení Michelle DUSSERRE,
Julianne McNAMARA, Pamela BILECK, Kathy JOHNSON, Mary Lou RETTON, Tracee TALAVERA)
FM
N
Grenada a Grenadíny 1996
Yv. 2002 (2002/10)
Mi. 2280 (2280/97)
Pokračování příště

Z italského originálu připravil Laco Kajaba
14

Před rokem odešel fotbalový génius Eusébio

Loňský rok nezačal pro příznivce fotbalu moc dobře. Pátého
ledna zemřel v 71 letech na zástavu srdce legendární
portugalský fotbalista Eusébio de Silva Ferreira. Rodák z Maputa
v Mozambiku,
bývalé
portugalské
kolonie,
je
jedním
z nejslavnějších fotbalistů historie a zřejmě tím nejlepším, který
kdy oblékal portugalský dres.

„Černá perla z Mozambiku“, jak byl nazýván, se narodil 25.1.1942. V dobách jeho největší
slávy v 60. letech byli fanoušci rozděleni na dva tábory. Nejlepším světovým hráčem u nich
byl buď Pelé nebo Eusébio. Sice v té době zářili také Boby Charlton, Garrincha, Uwe Seller,
Josef Masopust, Francisco Gento, Franz Beckenbauer či Omar Sívori, ale svět vzhlížel
především k těmto dvěma.
O dva roky starší Pelé už hrál v 17 letech na MS 1958 ve Švédsku a Eusébia ještě nikdo
neznal. Jeho kariéra začala v mozambickém klubu Sporting Club of Lourenco Marques,
odkud ho v roce 1960 vykoupila Benfica Lisabon za 7500 liber a brzy se prosadil do
základní sestavy. V lize debutoval
v červnu 1961. Eusébio byl ďábelsky
rychlý, vždyť byl také mistrem
Portugalska do 19 let v běhu na 100,
200 a 400 metrů. Ještě jako
„náctiletý“ si odbyl debut v národním
mužstvu, Portugalsko však prohrálo
s Lucemburskem 2:4!! O rok později,
v roce 1962, se již zapsal do dějin,
když v zápase, který tehdy nadchl i
mne, třináctiletého kluka, dovedl
Benfiku do finále PMEZ. V něm se
Benfika utkala s Realem Madrid,
v jehož dresu excelovali maďarské
eso Ferenc Puskás a argentinský
rodák Alfredo Di Stefano. Ani tyto
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dvě fotbalové superhvězdy nedokázaly zastavit nově vycházející hvězdu světového fotbalu.
Eusébio vstřelil dva góly a byl hlavním strůjcem nezapomenutelného vítězství 5:3. Ve
stejném roce skončil ve Zlatém míči na druhém místě za Josefem Masopustem. S Eusébiem
hrála Benfika ještě třikrát ve finále PMEZ. Od roku 1964 až do 1973 byl králem střelců
portugalské ligy a pomohl Benfice k deseti titulům. V roce 1965 byl zvolen nejlepším
hráčem Evropy a konečně získal Zlatý míč. V následujícím roce se s reprezentací pokoušel
o úspěch na MS 1966 v Anglii. Devíti góly pomohl Portugalsku k světovému bronzu, což je
zatím největší úspěch země z Pyrenejského poloostrova. Portugalci bez problémů postoupili
do čtvrtfinále, kde se utkali s KLDR. Korejci vedli v 25. minutě už 3:0 a pak začal úřadovat
Eusébio. Dal čtyři
branky a přispěl tak
největší
měrou
k obratu,
celkové
výhře 5:3 a postupu
do
semifinále.
S devíti zásahy se
stal králem střelců
šampionátu v kolébce kopané. V roce
1968 zvítězil Eusébio
v prvním
ročníku
ankety Golden Boot
(Zlatá
kopačka)
v soutěži o nejlepšího střelce napříč Evropou.
O pět let později si úspěch zopakoval. Proti
československým fotbalistům hrál poprvé,
když byla Benfica na vrcholu. Na jaře 1963
se utkala s Duklou Praha ve čtvrtfinále Ligy
mistrů (tehdy PMEZ). S Eusébiem v sestavě
vyhrála doma před 60 tisíci diváky 2:1 a
v odvetě na Strahově před 45 tisíci diváky (to
byly návštěvy!!) hrála 0:0. Známá je slavná
fotografie, kdy před utkáním s Duklou
v Praze byl Josefu Masopustovi předán Zlatý míč za vítězství v anketě Fotbalista roku 1962
a Eusébio mu k jeho zisku gratuluje.
Podruhé se s československým fotbalem utkal v kvalifikaci MS 1966. V Bratislavě
24.5.1966 zvítězili Portugalci 0:1
a
jediný
gól
dal
Eusébio.
Nastoupil i v odvetě 31.10.1965
v Portu (0:0). Eusébio byl velkým
osobním
přítelem
Josefa
Masopusta a naposledy se potkali
vloni v Praze, kdy Eusébio slavil
své 71. narozeniny. Do České
republiky přiletěl jako vyslanec
UEFA, aby popřál ke 120. výročí
fotbalové. Slavie. V dresu Benfiky
nastřílel v 715 zápasech 727 gólů
a už asi nebude překonán.
Reprezentoval v 64 zápasech a
vsítil 41 gólů (1961-1973), více
gólů za Portugalsko nastříleli jen
Pauleta a Ronaldo.
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Eusébio byl členem výběru FIFA 1963 při oslavách sto let anglické fotbalové asociace a
UEFA 1964, kdy se hrálo ve prospěch zemětřesením zničeného Skoplje. Evropský výběr

vyhrál 7:2 a Eusébio vstřelil čtyři góly.
V Portugalsku se v letech 1970 a 1973 stal
fotbalistou roku. Byl držitelem Prezidentské ceny
UEFA. Na konci kariéry hrál krátce v Mexiku a
USA.
Zde
se
také
stal
vítězem
NASL
(severoamerické
fotbalové
ligy)
s Torontem
Metros Croatia. Ve své poslední sezóně 1977-78
působil doma v Portugalsku v II. lize v klubu
Uniao Tomar a v USA v New Jersey Americans.
Po ukončení činnosti se stal trenérem. V roce 1987
trénoval v Bahrajnu, v Lisabonu byl trenérem
mládežnických týmů. Ještě za jeho života mu byla u Estádio da Luz, kde hraje své zápasy
Benfica, postavena bronzová socha. Populární a úspěšný trenér José Mourinho po jeho
smrti o něm prohlásil: Byl jednou z největších postav naší země, myslím, že je nesmrtelný.
Nakonec se rozlučme s Eusébiem slovy jeho velkého následovníka Cristiana Ronalda:
Navždy věčný Eusébio, odpočívej v pokoji. Vláda po jeho úmrtí vyhlásila třídenní státní
smutek.
Stanislav Kamenický

Sonja Henie – motýl z Norska
Loni uplynulo už neuvěřitelných 45 let od úmrtí slavné
průkopnice moderního stylu krasobruslení, která uměleckým
pojetím povýšila krasobruslení na tanec na ledě – Sonji Henie
(nar. 8.4.1912). Při této příležitosti bych rád navázal na
zajímavý, ale přece jen kratší článek Radka Jáska ve Zpravodaji
Olympsportu 2 (2012-154) a přispěl tak s některými málo
známými fakty z jejího pestrého života do dnešního čísla.
Už její otec Wilhelm Henie byl slavný sportovec, který vynikal
v cyklistice. V roce 1894 na cyklistickém MS v Antverpách
zvítězil v závodě vytrvalců na 100 kilometrů za vodičem.
Na dalším světovém šampionátu v Kolíně nad Rýnem skončil ve
stejné disciplíně třetí a v roce 1900 v Paříži dojel druhý.
Wilhelm Henie patřil k elitě dráhových cyklistů konce
devatenáctého století. V jeho vitrínách se nacházelo více než
půldruhé stovky cen a uznání nejen z cyklistických závodů, ale
také z rychlobruslení, skoku na lyžích a dalších sportů. A tak
není pochyb od koho zdědila Sonja svůj sportovní talent. Otcovi
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úspěchy se však nedají srovnat se Sonjinými.
Budoucí hvězda vyrůstala s bratrem Leifem,
který ji naučil základům krasobruslení. O další
se pak postaral otec, který byl jejím
opatrovatelem, trenérem, rádcem, metodikem
i psychologem. Byl také velmi schopným
manažerem a tiskovým mluvčím.
Sonja Henie měla mimořádný talent, ale bez otce by se tak vysoko nedostala. Stranou
nestála ani její matka Selma, která se starala o její kostýmy a vybavení. Skutečnou
krasobruslařskou celebritou se stala pihovatá Sonja už v devíti letech, kdy vyhrála v roce
1922 mistrovství Norska. V jedenácti letech startovala na zimní olympiádě v Chamonix
1924, kde skončila poslední. O tři roky později si
vše vynahradila a pubertální Norka překvapivě
porazila celou krasobruslařskou elitu, když se
poprvé mistryní světa. Tou byla celkem
desetkrát za sebou (1927-1936). V roce 1937

obdržela norský řád Sv. Olafa.
Svoji pověst si dost pokazila při
exhibici v Berlíně v roce 1936,
kde pozdravila Adolfa Hitlera
zdviženou
pravicí.
Při
olympiádě
v GarmischPartenkirchenu
1936
už
nehajlovala,
ale
po
jejím
skončení
přijala
Hitlerovo
pozvání na oběd v jeho sídle,
odkud si odnesla vůdcovu
fotografii
s věnováním.
Tradovalo se, že těsně před
obsazením Norska německou
armádou nařídila telefonicky
správci: Vystavte tam Hitlerovu
fotografii a vyvěste německou
vlajku, aby mi nezabrali vilu. Teprve po mnoha letech ji Norové odpustili její kladný vztah
k Hitlerovi. Když se v roce 1953 vrátila s revue Holiday on Ice do Osla, přišlo na její show
postupně 400 tisíc diváků. Na zimních olympijských hrách získala tři zlaté medaile (1928,
1932, 1936).
V roce 1936 ukončila Sonja Henie amatérskou dráhu a přešla k profesionálům. Přesídlila do
USA,
kde
začala
vystupovat
v Hollywood Ice Revue. Na vrcholu
slávy ji show na ledě vynášela kolem
dvou milionů dolarů ročně. Se
společností
20th
Century
Fox
uzavřela smlouvu na deset filmů, ale
natočila jich celkem třináct. U nás
patřil
k nejpopulárnějším
film
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Zasněžená romance. V roce 1945 ji v New Yorku vyšla autobiografická
kniha Wings of My Feet, v češtině vyšla pod názvem Tančící brusle.
Sonja byla třikrát vdaná, ale vydařilo se jí jenom manželství s lodním
magnátem Nielsem Onstadem. Vedle manželství měla mnoho
mileneckých poměrů s krasobruslaři, k jejím milencům patřila také
boxerská legenda Joe Louis a celá řada herců. Po její smrti bratr Leif
odhalil v knize temnější stránku populární hvězdy: Byla posedlá
penězi a sexem, vznětlivá a dokázala využít každého. Život
krasobruslařky ukončila leukémie, které podlehla v 57 letech. Zemřela
12. října 1969 při letecké cestě z Paříže do Osla.
Stanislav Kamenický

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VOLEJBALE V POLSKU
V loňském třetím čísle Zpravodaje vyšel článek k MS ve volejbale, ale
triumf domácích volejbalistů měl ještě filatelistickou tečku. Polská pošta
vydala 18.10.2014 každému mistru světa, včetně obou trenérů, známku, a
to vše bylo vydáno v pěkném tiskovém listu s 16 známkami a 4 kupóny. Na
dvou kupónech je vyobrazen celý tým na stupních vítězů, na dalších dvou
kupónech je pak zlatá medaile se jmény všech vítězů a s putovní trofejí pro
Světové šampióny (5x4). K tomu PR1 a 4 FDC. Pěkný přírůstek do sbírky
toho, kdo sbírá námět volejbal. Ale pozor, příští rok je olympiáda a Poláci
jako mistři světa budou pasováni do role kandidátů na jednu s medailí, a to
pak budou tiskový list Polské pošty z roku 2013 shánět zřejmě i olympijští sběratelé.
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Coubertin nebol doma prorokom
Paríž

na prelome 19. a 20.
storočia...
Neopakovateľná
atmosféra
„fin
de
siécle“,
Babylon
umeleckých
smerov,
centrum francúzskeho impéria a
kdesi na okraji šport, ktorý je až
na výnimky (konské dostihy či
tenis) akýsi „nesalónny“.
Parížu kraľuje herečka Sarah
Bernhardtová
(na
reprodukcii
známky č. 1) a autor jej .divadelných plagátov sa stáva stelesnením nového umeleckého smeru
(„le style Mucha“), v jeho vlasti
známeho skôr pod názvom secesia (2). Parížania žasnú nad dielom
brazílskeho
priekopníka
vzduchoplavby
Santosa
Dumonta (3), ktorého riaditeľná
vzducholoď dokázala opísať oblúk
okolo
vtedy
ešte
„mladej"
eifelovky. Konštruktér dostal odmenu a publikum malo senzáciu.
Ľudstvo sa chce baviť, a tak nečudo, že pripravovaná svetová
výstava pritiahne do Paríža roku
1900 mnohých. Pôvodná Coubertinova koncepcia začleniť II.
OH do tohto, ako by sme dnes
povedali „Expa", by nebola zlá,
keby zo strany organizátorov výstavy nepanoval viac-menej jednoznačný nezáujem o plnenie
sľubov, ktoré dali. To poznačilo
prácu organizačného výboru natoľko, že sa po mesiacoch tápania a zmätkov nakoniec rozišiel a

dal dianiu voľný priebeh. Podľa
toho to potom zväčša vyzeralo...
Rovnako neutešená je situácia
filatelistu, ktorý chce dokumentovať tieto hry. Kdežeby známka,
ani len pečiatka či nálepka ich
priamo nepripomína! A tak si v
exponáte môžeme doložiť skôr
atmosféru doby než prácu organizátorov hier či propagáciu
olympijskej myšlienky francúzskou poštou. I to však má svoj
význam.
Mojou
snahou
je
rozprávať o olympijskom hnutí aj
ako súčasti svetových dejín a
zahrnúť do
jeho histórie i
významné udalosti, ktoré ho
ovplyvnili. A tak môžeme využiť
existujúce pečiatky, propagujúce
svetovú výstavu - pečiatku ručnú
(4,5) i strojovú (6). K výstave
vyšlo aj množstvo nálepiek,
niektoré veľmi pekné (7) a tiež
veľa dobových pohľadníc, ktoré
však do filatelistického exponátu
nepatria. Potešia však srdce
filokartistov,
ktorí
zbierajú
pohľadnice.
Našťastie však aténske semienko zapustilo dobrý korienok
a zle organizované hry priniesli
veľmi dobré športové výsledky.
Medzi viac ako 1300 účastníkmi
nemali aténski víťazi na ružiach
ustlané, lebo medaily viseli vysoko. Ba vlastne neviseli vôbec,
lebo organizátori ani tie nezabezpečili! Medailisti dostávali „prak-
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tické“ darčeky, o. i. napríklad dáždnik! Strieborný medailista v
hode diskom z Atén, Grék Paraskevopoulos, sa zlepšil o viac
než päť metrov, skončil však až
štvrtý. Táto disciplína nás zaujíma viac než iná, lebo priniesla
prvú medailu českej atletike a
tým vlastne aj českému olympijskému hnutiu.
Do Paríža prišla šesťčlenná
výprava hájiť farby Českého
olympijského výboru, ktorý „oficiálne“ vznikol koncom roku
1899 no pracovať začal až na jar
1900. Dr. J. Guth-Jarkovský síce
neskôr uvádzal, že ČOV vznikol
už v roku 1896, no išlo skôr o
taktický, i keď oddôvodniteľný
ťah, ktorým dokladal „zakladateľské“ postavenie Čiech v MOV.
Z hľadiska filatelie to malo zaujímavý
dôsledok
v
tom,
že
existujú dve príležitostné emisie
čs. známok, ktoré vyšli v rôznych
rokoch a pripomínajú neoficiálny
„dátum narodenia“ predchodcu
dnešného
Československého
olympijského
výboru,
ktorým
ČOV nepochybne bol. Tak vyšli v
roku 1966 dve známky k 70.
výročiu jeho vzniku (8, 9) a v
roku 1986 jedna známka (10) k
90. výročiu založenia ČSOV.
Takže vlastne „omyl na známke“?
Nech už je akokoľvek, naša vlasť
bola od počiatku „pri tom“.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Prvá medaila pre nás

Skromná

výprava
Českého
olympijského výboru získala v
Paříži
jediné
medailové
umiestnenie
zásluhou
diskára
Františka
Jandu-Suka,
ktorý
výkonom 35,25 m obsadil druhé
miesto. Pozoruhodné bolo, že do
diskárskeho kruhu zaviedol ako
prvý „otočku", bez ktorej si dnes
túto disciplínu nevieme představiť. Jeho úspěch na hrách připomenula československá známka
(1), ktorej autorkou bola Anna
Podzemná-Suchardová.
Z
jej
ateliéru vyšli návrhy viacerých
pěkných
športových
známok,
ktoré naša pošta vydala v rokoch
1952-1984 a s ktorými sa ešte
pri našom putovaní olympijskou
históriou zoznámime.
Už v minulej rubrike venovanej
pařížským hrám som si poťažkal
na nedostatok dobových filatelistických materiálov, dokumentujúcich tieto hry. V neskoršom období sa stalo módou vydávať často
ako
útok
na
vrecká
filatelistov - známky pripomínajúce dávných olympijských víťazov.

Ak tak urobí krajina, ktorá si tým
uctí svojho športovca, je to nepochybné chvályhodné. I Maďarsko
si tak připomenulo víťaza diskárskej súťaže pařížských hier Rudolfa Bauera, ktorý predstihol
Jandu-Suka o 79 cm. Vydalo poštový lístok k výstave športových a olympijských známok,
ktorá sa konala v rámci 625.
výročia
založenia
městečka
Mosonmagyaróváru. V roku 1979
si maďarská atletika připomenula
100. výročie narodenia svojho
prvého olympijského víťaza, a tak
bol důvod na vydanie propagačného lístku trojitý. Doplnila ho
pěkná priležitostná pečiatka - s
Myronovým „Diskobolom". (2)
Zväčša však chcú na filatelistech zarobiť poštové správy krajin, ktoré s hrdinami olympiád
nemajú nič spoločné a často sa
ani nezúčastňujú na hrách. Ba
dokonca známky a hárčeky nimi
vydávané nezríedka ani neuzrú
přepážky poštových úradov a dis
tribujú ich rovno firmy, ktoré ich
kdesi v Európe či Amerike tlačia.

Často sú to známky na pohľad
pěkné a hlavně pre mladých
zberateľov
lákavé
(Paraguaj,
KLDR, niektoré africké štáty a
maličké púštne šejcháty oblasti
Perzského
zálivu),
no
ich
filatelistická
hodnota
je
pochybná. Tieto krajiny si nimi
plnia prázdnu štátnu pokladňu a
kalkulujú s naivitou začínajúcich
zberateľov. Příznačné je, že keď
štáty arabskej oblasti začali
bohatnúť na ropnom bohatstve a
splynuli do Spojených arabských
emirátov, úplné opustili túto
neserióznu známkové politiku.
Bola už zrejme „pod ich úroveň".
Iné krajiny, hlavně ostrovčeky v
Tichomoří a v Karibskej oblasti,
ich
však
okamžité
zastúpili.
Zberateľ
môže
samozřejmé
zaradiť do zbierky, čo uzná za
vhodné, no přísnému oku členov
jury na filatelistických výstavách
priveľa
takýchto
„vzácností"
neujde a exponát podľa nich
(negativne) posudzuje. Ide viacmenej o nežiadúce vydania. V
mojom exponáte nemajú miesto
a ako vlastné veľmi přísné
kritérium zaraďovania materiálov
„exotických krajin" do něho som
si vytýčil existenciu národného
olympijského výboru v danej
krajině v čase ich vydania.
Väčšina „exotov" mu nevyhovela, a tak sa do exponátu
nedostali.
Známka
oslavujúca
hokejových šampiónov vydaná
africkým štátom, ktorý nielen nie
je členom olympijského hnutia,
ale nemá ani - súc na rovniku a v
zlej ekonomickej situácii - ľadovú
plochu, je predsa nezmysel!
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Fotografie z OH 1900 pro dokreslení atmosféry.
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Nie je zlato, čo sa blyští

V

minulej rubrike som už ako
radu
začínajúcim
filatelistom
naznačil, že sa neoplatí zaradiť do
zbierky všetko, čo s daným
motívom súvisí. Varoval som
najmä
pred
tzv.
,,exotmi",
známkami z krajín, ktoré s
daným
športovým
odvetvím
nemajú nič spoločné a vydávajú
športové
známky
výlučne
s
komerčným zámerom. Uviedol
som ako svoje vlastné kritérium
pre olympijskú filateliu – existenciu
národného
olympijského
výboru v danej krajine v čase
vydania známky.
V Malej encyklopédii olympijských hier i v iných publikáciách
sa dá zistiť rok založenia národných olympijských výborov jednotlivých krajín. A tak sa stalo,
že v mojich očiach našla milosť
pekná
známka
Stredoafrickej
republiky, vytlačená - ako to u

niekdajších francúzskych kolónii
bývalo pravidlom - v Paríži v roku
1972. Známka oslavuje víťaza
skifárskej súťaže olympijských
hier v roku 1900 Francúza
Barreleta (na snímke s č. 1.). Aj
tak si však o motívoch vydávajúcej
poštovej
správy
ilúzie
nerobím. Ale aspoň tam už mali
národný
olympijský
výbor
a
známka
bola
určená
do
poštového styku, čo sa nedá povedať napr. o populárnych „trojrozmerných" známkach, ktoré si
len ťažko viem predstaviť opečiatkované na liste.
Iným „vrcholom" sú známky
vytlačené doslova na supertenkej
zlatej fólii nalepenej na podkladovom papieri. Vzhľadom na malý
počet vydaných kusov a skutočnosť,
že
ide
o
(sice
len
mikrogramy 24-karátové zlato
(ako tvrdili vydavatelia), bola
cena
takýchto
olympijských
„známok" vysoká. Dnes ich už

17. mistrovství světa ve volejbale žen se
uskutečnilo ve dnech 23. září – 12. října v Itálii. Turnaje se
zúčastnilo 24 družstev, rozdělených do čtyř šestičlenných skupin
(Milán, Řím, Terst, Verona, Modena, Bari). České volejbalistky
neuspěli v kvalifikaci a na MS se neprobojovali. Mistrem světa se
staly volejbalistky Spojených států. Stříbro braly Číňanky a
bronz Brazilky. Italská pošta vydala 23.9. k MS příležitostnou
známku a PR1 s FDC. 27.9. bylo používáno ruční příležitostné
razítko v Římě, 1.10. pak v Modeně (reprodukce na poslední
straně v rubrice Stručně na závěr).
11. mistrovství Evropy v házené žen proběhlo ve
dnech 7. –21. prosince v Maďarsku a Chorvatsku. Mistrovství se
zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin.
Zápasy hostila města Budapešť, Debrecín, Györ, Záhřeb, Osijek
a Varaždín. Mistrovství proběhlo bez české účasti. Mistrem Evropy
se stalo družstvo Norska, které ve ve finále v budapešťské
Sporthale László Pappa porazilo Španělky 28:25. Třetí místo
obsadily Švédky. Maďarská pošta vydala k ME příležitostnou
známku, PR1 a FDC.
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sotva kto kúpi a majitelia sa ich
nemôžu zbaviť ani od cenu...
Prednosť si teda zaslúžia filatelistické materiály krajín, ktoré v
olympijskom hnutí niečo znamenajú, alebo sa ho aspoň čestne, v duchu Coubertinovho hesla
„nie je dôležité zvíťaziť..." zúčastňujú. Do zbierky patria nepochybne i vydania poriadajúcej
krajiny hier. Tie však, práve k
parížskej olympiáde, neexistujú.
Nebola to jediná chyba organizátorov.
Tvorca exponátu má však i
možnosť previesť záujemcov po
dejisku parížskych hier, ak si dá
námahu a vyhľadá v katalógu a
potom zozbiera známky, ktoré
ukazujú Paríž roku 1900. I francúzsky tvorca už spomínanej a
reprodukovanej známky Stredoafrickej republiky (1) ju ozdobil
pohľadom na Viťazný oblúk, pod
ktorým sa iste prešiel mnohý
účastník týchto „nepodarených
hier". Ba dá sa zohnať aj známka
s dobovým prostriedkom mestskej hromadnej dopravy (2). Takže - keď je filatelistická núdza
najväčšia,
treba
sa
chytiť
rozumu, fantázie, ale i citu pre
mieru, aby jsme nezabudli, že
robíme exponát o olympijských
hrách.
Tie
parížske
boli
varovaním pre olympijské hnutie,
ktoré sa dostávalo na scestie.
Budúcnosť ukázala, že nebolo
posledným a krehký Coubertinov
kvet čakali neľahké časy...
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc

Do hry o olympiádu 2024 se hlásí také USA a Itálie
Spojené státy americké chtějí v roce 2024 po 28 letech znovu na svém území hostit letní olympijské
hry. O právo uspořádat soutěže pod pěti kruhy se v interních amerických volbách ucházeli Boston,
Los Angeles, San Francisco a Washington.
Zástupci uchazečských měst představili národnímu olympijskému výboru své prezentace. V lednu
pak funkcionáři vybrali jako amerického kandidáta na uspořádání OH 2024 hlavní město amerického
státu Massachusetts Boston.
USA se ve volbách olympijského dějiště pro rok 2024 utkají mimo jiné s Itálií, která oznámila
kandidaturu Říma. Úmysl hostit olympijské hry už dříve ohlásilo Německo, které v březnu vybere
mezi centry v Hamburku nebo Berlíně. V brzké době se očekává i přihláška Paříže, předběžně se
vyslovila i katarská metropole Dauhá, ázerbajdžánské Baku a také Dubaj. Očekávají se také
nabídky Istanbulu a afrických měst Casablanca (Maroko) a Durban (Jihoafrická republika).
Zájem uchazečů podpořily nedávné změny pravidel Mezinárodního olympijského výboru, díky nimž
by měla být kandidatura levnější a atraktivnější. Budoucí pořadatelé budou smět organizovat
soutěže v některých sportech mimo město a "ve výjimečných případech" i mimo zemi. Program her
by navíc měl být flexibilnější a otevřený dalším sportům.
Nadcházející olympijské hry v roce 2016 bude hostit Rio de Janeiro, v roce 2020 se sportovci sjedou
do Tokia. Pořadatele pro rok 2024 vybere Mezinárodní olympijský výbor v roce 2017 na 130
zasedání MOV v peruánské Limě. Kandidátská města na uspořádání OH 2024 se určitě budou chtít
zviditelnit i prostřednictvím poštovního styku a tak věřme, že obohatí filatelii o celou řadu pěkných
artefaktů.

Maskoti OH 2016 v Riu de Janeiro se jmenují Vinicius a Tom
Maskoti olympijských a paralympijských her 2016 v Riu de Janeiro dostali jména Vinicius a Tom po
autorech hitu bossa novy "Garota de Ipanema", který se proslavil po celém světě v anglickém
překladu "The Girl from Ipanema". Rozhodla o tom internetová anketa, jejíž výsledky pořadatelé 600
dní před zahájením her zveřejnili.
Žlutý olympijský maskot podobný kočce, který má symbolizovat faunu Brazílie, dostal jméno Vinicius
po textaři Viniciusovi de Moraesovi. Jeho modrý paralympijský kolega s listím na hlavě, který má
reprezentovat flóru, byl pojmenován po skladateli Antoniovi "Tomovi" Carlosi Jobimovi.
Jména slavných autorů získala v anketě podle deníku O Globo 44 procent hlasů a dostala přednost
před dalšími návrhy "Oba a Eba" (38 procent) a "Tiba Tuque a Esquindim" (18 procent).
Zdroj obou článků:
Eric Gaillard,Reuters
Upravil -jpb-
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Stručně na závěr:

1.
2.

3.

5.

4.

6.

7.
8.
9.

1.-2. Španělsko, 19.2.2014, 100 let Král. fotbalové federace Andaluzie
3.-4. Rakousko, 20.1.2015, 75. Hahnenkamm a 80. narozeniny Toni Sailera
5. Itálie, 27.9.2014, Řím – MS ve volejbalu žen
6. Itálie, 1.10.2014, Modena – MS ve volejbalu žen
7. Itálie, 27.9.2014, Modena filatelistická výstava, 10 let od olympijského
maratónu Atény 2004
8.-9. Rumunsko, 12.9.2014, 100 let NOV Rumunska
10. Bělorusko, 12.11.2014, Zimní sport – biatlon

10.

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Pavol Ondráška a Jaroslav Petrásek.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2015
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