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R I O  D E  J A N E I R O  s e  p ř e d s t a v u j e  
 

2. října 2009 MOV na svém 121. zasedání v dánské Kodani volil hostitelské město olympijských her 
v roce 2016. Hostitelským městem bylo po třech kolech hlasování zvoleno brazilské Rio de Janeiro. 
Bylo to čtvrtá kandidatura Ria. 
 

Volba hostitelského města olympijských her roku 2016 - výsledky hlasovací 
Město Země (NOV) 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Rio de Janeiro  Brazil (BRA) 26 (27.66%) 46 (48.42%) 66 (67.35%) 

Madrid  Spain (ESP) 28 (29.79%) 29 (30.53%) 32 (32.65%) 

Tokyo  Japan (JPN) 22 (23.40%) 20 (21.05%) — 

Chicago  United 
States (USA) 

18 (19.15%) — — 

121. zasedání MOV Detaily hlasování 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Způsobilí 95 97 99 

Zúčastnění 94 96 98 

Zdrželi se 0 1 0 
 

Copenhagen - 
Denmark Platné hlas. lístky 94 95 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záliv Guanabara 

se stal námětem 

známek mnoha 

zemí  
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Rio de Janeiro je  jedno z nejkrásnějších měst na světě díky svému výsadnímu umístění mezi mořem 
a kopci, při ústí zátoky Guanabara. Najdete tu více než 20 pláží, největší městský les na světě – 
národní park Tijuca, nádherné procházky, bohatý noční život, kulturní vyžití a skvělé restaurace. 
Corcovado, Cukrová homole,  obrovský fotbalový stadión Maracaná, jezero Rodrigo Freitas, to jsou 
místa, která lákají k pobytu v nádherném městě jakým Rio bezesporu je. 

Rio de Janeiro („lednová řeka“) bylo pojmenováno 
podle měsíce ledna 1502, kdy jej portugalští 
mořeplavci pod vedením kapitána Pedra Alvarese 
Cabrala objevili, domnívaje se, že zátoka Guanabara je ústím jakési veliké řeky. 
Město bylo založeno roku 1565 a téměř dvě století bylo hlavním městem (do roku 
1960). Různé části města v sobě nesou stopy různě prožitých dob - v samotné 
architektuře můžeme rozlišit 
období Ria koloniálního, 
císařského a republikánského.  
Přirozená krása města vzniká z 
kombinace hor, lesů, pláží, 
lagun a vegetace a nejlépe ji 
lze obdivovat z výšek, např. ze 
skalnatého pahorku Corcovado 
dominujícího se svými 706 
metry panorámě Ria. Je to nejoblíbenější pohlednice města se světoznámou sochou rozpaženého 
Ježíše Krista ne samém vrcholu, kam vás doveze horský vláček. Betonová socha je vysoká 30 metrů 
a byla navržena Carlosem Oswaldem. 

Z tzv. Cukrové homole se Vám naskytne jeden z nejkrásnějších pohledů na město a zátoku. Tato 
skála měří 385 metrů a je obklopena dalšími dvěma: Urca a Obličej psa. Na její vrchol se dostanete 
lanovkou dlouhou 1300 metrů, nejdříve na vrchol Urca a potom další lanovkou na Cukrovou homoli. 

Rio de Janeiro představuje aglomeraci 
11 milionů obyvatel rozmístěných po 
nesčetných předměstích a v chudších 
čtvrtích na úpatích kopců. Obyvatelé 
Ria se nazývají „carioca“, jsou velmi 
milí a přátelští. 

Kromě pláží s nádhernými zátokami, 
spoustou ostrůvků a nesčetnými 
možnostmi potápění, stojí v Riu za vidění příroda. Např. již zmiňovaný Národní park Tijuca, 
představující přibližně 100 km Atlantického pralesa, umožňuje návštěvníkům Ria ponořit se do 
přírody aniž by vyšli ven z města. Najdeme tam turistické stezky, vodopády a různé vyhlídky, 
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samozřejmě i tu nejznámější – Corcovado. Dalším místem oddychu obyvatel Ria a turistů je 
botanická zahrada, založená portugalským králem Janem VI., který do Ria utekl před Napoleonem. 
Vznikla proto, aby nahradila koření, které Portugalci přiváželi z Indie a posílali je do Brazílie. Dříve to 
býval ovocný sad o rozloze 137 hektarů a byl osazen dvěma různými typy vegetace: děšťovým 
tropickým pralesem v zadní části a botanickou zahradou v pravém slova smyslu, kde se pěstovalo 
více než 6200 druhů rostlin z celého světa. K nejpříjemnějším místům v zahradě patří „jezero 
královských vítězství“ a impozantní alej „císařských palem“ zasazených samotným Janem VI. v roce 
1809. 
 

KARNEVAL 
Je to bezpochyby největší oslava v celé Brazílii, jejíž mezinárodní věhlas prakticky nezná hranic. 
Karneval je něco jako čtyři dny nepřetržitě trvající Silvestr, města se naplní světly a barvami  a 
oslavy pohltí doslova každého. Karneval stejně jako fotbal patří k velkým vášním Brazilců a život ve 
městě se v průběhu karnevalového týdne doslova zastaví, stejně jako při utkáních MS ve fotbale. 
Karneval v Riu je přehlídkou škol samby, tanců a průvodů v ulicích. . Nejočekávanější samozřejmě 
jsou průvody škol samby, které se připravují v průběhu celého roku, některých nácviků se lze 
zúčastnit jako divák, zabubnovat si a naučit se základním sambovým krokům. V neděli a v pondělí 
večer pak 18 nejlepších škol předvádí své kreace, vlny rytmů a barev, které jsou přenášeny do 
celého světa. Je to skutečný boj, každá škola má své fanoušky jako by se skutečně jednalo o 
fotbalový zápas, na konci přehlídky uděluje porota podle velmi přísných pravidel známky a ty 
nejlepší školy se potom mají možnost účastnit čestné exibice následující sobotní noc. Vše se děje na 
tzv. Sambodromu, který v roce 1984 navrhl architekt Oscar Niemayer a kam se vejde více než 
70000 lidí. Ale karneval v Riu to není jen přehlídka škol samby, ale také hudební průvody městem z 
typických lidových čtvrtí a maškarní bály v klubech.  

 
 

Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 
    

A I C O  e x i s t u j e  j i ž  r o k  
    

 

Komuniké č. 3 
od AICO/AIOC členským asociacím 

Datum: 22. května 2015 
 
Předmět: AICO narozeniny 
 
Vážení olympijští sběratelé, 
je to úžasné, jak čas letí. Již uplynul jeden rok od setkání vašich zástupců ve švýcarském Lausanne. 
Dne 22. května 2014 zde byla založena nová organizace AICO a byl zvolen její první výkonný orgán. 
Dnes můžeme konstatovat, že naše organizace je v plném provozu, s trvalým sídlem, bankovním 
účtem, a velmi brzo i s novým logem a webovými stránkami. Proces to byl náročný, spolupracovali 
jsme při něm s MOV a řadou dalších institucí. Celkový přehled aktivit naleznete v Kalendáři akcí 
2014/2015 na konci tohoto Komuniké. 
Výkonný výbor si přeje vyjádřit poděkování panu Francisi Gabetovi, paní Stéphanii Coppexové a 
jejich kolegům z Olympijského muzea. 
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Také bychom rádi poděkovali Jocelyne a Jean-Pierre Bernhardovi za jejich ochotu při vyřizování 
administrativních záležitostí pro AICO. 
V neposlední řadě potom si přejeme poděkovat Davidu Maidenovi za jeho praktické rady a jeho 
cenný přínos při budování AICO. 
 
1.  REGISTRACE AICO V ORGANIZAČNÍM ČLENĚNÍ MOV 

 
 
 
 
2.  POUŽITÍ OLYMPIJSKÝCH 
     OZNAČENÍ A SYMBOLŮ 
Výkonný výbor (dále jen VV) obdržel 
dotazy od několika národních asociací s 
ohledem na užívání olympijské symboliky 
při tvorbě loga a dalších náležitostí. 
Dodrželi jsme oficielní pokyny MOV 
("Olympijské označení a olympijské 
symboly – Zásady a pokyny pro použití 
organizací uznaných MOV“) při 
navrhování nového loga a webových 
stránek AICO. MOV si vyhradil plné právo 
zkoumat a schvalovat naše navrhované 
designy pro obě záležitosti. 
Od MOV jsme získali souhlas s tím, aby 
členské asociace mohly používat stejné 
symboly jako používá AICO. 
 
 
3.  NÁVRH LOGA A WEBU AICO 
VV uzavřel kontrakt s firmou BOP Design 
z USA na vytvoření designu loga a 
webových stránek AICO. Jako doménové 
jméno bylo registrováno 
www.aicolympic.org. BOP Design již 
představil několik návrhů a VV vybral dva 
koncepty pro logo a jeden pro web AICO. 
Jejich prezentaci najdete níže. 
 

a.  Logo 
Dva návrhy pro logo jsou zcela odlišné, první je jednoduchý a odvážný, základem jsou plameny 
hořícího ohně jako symbol dokonalosti ve sportu a vzdělávání, místo písmena „i“. Druhý návrh 
přidává zvláštní ikonografické spojení, které představuje druhy sběratelství, zoubkovaný profil 
známky pro filatelii, kruhový obrys mince pro numizmatiku, hvězda jako symbol odznaku, a vlnité 
čáry stužky medaile pro memorabilie.Oba návrhy jsou v modré a zlaté barvě. 
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b.  Web 
Horní část webu obsahuje obvyklou navigaci s údaji o složení naší společnosti a funkcích webu. Také 
si všimněte, že obsah bude bohatý a zahrnuje olympijské sběratelské oblasti: filatelie, numismatika, 
odznaky a memorabilia. Máme pro návštěvníky připraveny i řadu překvapení , která budou odhalena 
až k datu zahájení webové stránky, doufejme že v polovině září v průběhu světového setkání 
Collectors Fair v Lake Placid, stát New York. 

 
Přijímáme připomínky našich členů k návrhům loga a webových stránek, které směrujte na našeho 
místopředsedu AICO pana Marka Maestrone, který koordinuje tuto práci: 
 vicepresident1@aicolympic.org 
 
Je třeba zdůraznit, že výše uvedené návrhy loga a webových stránek jsou pracovní a nebyly dosud 
předloženy MOV, který má právo konečného schválení. Návrhy jsou vám předloženy v tomto 
pracovním provedení aby jednotliví členové i sběratelské asociace měli možnost se k nim vyjádřit 
dostatečně včas, před schvalováním MOV. 
 
4.  SBĚRATELSKÉ VÝBORY 
Účinnost AICO bude závislá především na informacích, které vám budeme moci poskytnout 
prostřednictvím našeho webu. V období několika příštích měsíců bude VV za pomoci společností 
sběratelů vyvíjet organizační pokyny pro jednotlivé sběratelské obory. Například budeme pomocí 
dotazníkové akce zjišťovat vaše mínění o organizování sběratelských akcí v době konání 
olympijských her. Chceme napomáhat sběratelům ve zjišťování a poznávání předstíraných nebo 
napodobovaných materiálů a falz. 
Toto je jenom několik příkladů obsahu, který by náš nový web mohl obsahovat. To by mělo vést k 
vytváření sběratelských kolektivů, vedených experty v daném oboru. VV by rád uvítal každou 
myšlenku a nápady, které můžete posílat předsedovi Romanu Babutovi: 
president@aicolympic.org 
Proto k sestavování výborů pro každý sběratelský obor pozveme z členů vašeho klubu zejména ty, 
jejichž praktické znalosti a vědomosti mohou být použity ve prospěch všech ostatních sběratelů. 
Pokud máte ve vašem klubu takové členy, uveďte je v tabulce: 
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U každého kandidáta uveďte prosím: 
a.Stručnou sběratelskou charakteristiku / úspěchy kandidáta 
b.Jazyk komunikace 
c.Další poznámky 
 
5.  ROK 2015 - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
Pokud váš klub dosud nezaplatil své roční příspěvky, doporučujeme vám, aby jste tak učinili co 
nejdříve. Termín je stanoven 30. června 2015. Jak již bylo dříve uvedeno, platba může být 
provedena buď bezhotovostním převodem na náš bankovní účet nebo pomocí PayPal. 
AICO akceptuje platby jen v EUR 
Počet členů klubu a výše příspěvku: 

   5 až 20     50 EUR 
   21 až 50   100 EUR 
   51 až 100   140 EUR 
   101 až 200   260 EUR 
   201+   320 EUR 

 
6.  AICO 2014 - ROZPOČET 
VV s potěšením informuje členy, že MOV přijalo náš návrh rozpočtu na rok 2014 včetně naší 
požadované dotace. Tato částka byla převedena na bankovní účet AICO a objeví se v roční účetní 
uzávěrce. 
 
7.  2015 SCHŮZE EXEKUTIVY AICO & OTEVŘENÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ 
Zde navrhujeme využít příležitosti konání Světového veletrhu sběratelů v Lake Placid v září 2015 a 
uskutečnit zde ve dnech 10 – 13.9.2015 schůzi exekutivy AICO, stejně jako “otevřené setkání” pro 
všechny sběratele zde přítomné za účelem informování o práci AICO a plánech do budoucnosti . VV 
si vyžádal od MOV podporu na uspořádání tohoto jednání formou dotace na krytí nákladů. Potvrzení 
o navrhovaných setkáních bude poskytnuto jakmile budou informace o konání k dispozici. 

 
8.  XXI. SVĚTOVÝ VELETRH SBĚRATELŮ, LAKE PLACID, 10 – 13. ZÁŘÍ 2015 
„XXI.th World Olympics Collectors Fair“ se bude konat v Lake Placid, New York, USA 10-13. září 
2015. Další informace jsou k dispozici na jejich internetových stránkách: www.lakeplacid2015.com 
 
9.  OLYMPIJSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA 
Již jsme vás informovali, že AICO a její členské asociace mohou mít prospěch z přístupu do 
Olympijské multimediální knihovny. Vezměte prosím na vědomí, že i když je volný přístup, všechny 
žádosti ke studování materiálů musí být provedeny prostřednictvím automatizovaného systému na 
internetových stránkách knihovny, po následném schválení knihovnou. V závislosti jak mají být 
materiály použity, může být nebo nemusí, požadován poplatek na vás nebo vašem klubu. 
Jak získat přístup k webu: vytvořit nový účet na MOV Extranet 
1.Jděte na: www.extranet.olympic.org 
2.Klikněte na registrovat (Register) 
3.Vyberte naší službu: Olympijská multimediální knihovna (The Olympic Multimedia Library) a 
postupujte dle pokynů k registraci 
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4.Potvrďte vaší žádost a čekejte na schválení MOV 
Prosím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vašimi dotazy, připomínkami a náměty. 
S nejlepším olympijským pozdravem, 
Výkonný výbor AICO 
 
KALENDÁŘ AKCÍ AICO 2014 / 2015 
22.května 2014  AICO Zakládající Valné shromáždění 
23.května 2014  Podepsáno memorandum o porozumění s Mezinárodním olympijským výborem 
25.srpna 2014  Přiznání postavení AICO jako "uznaná organizace" v rámci CIO 
12.říjen 2014  Pan Francis Gabet, ředitel Olympijského muzea navštívil XXI. Národní 

filatelistickou výstavu - VARŠAVA 2014; diskuse s presidentem Romanem 
Babutem na téma AICO 

14.listopad 2014  Uzavření smlouvy s pí Jocelyne Bernhardovou z Blonay ohledně trvalé adresy a 
administrativní podpory pro AICO 

15.listopad 2014  Návštěva R. Babuta v TOM Lausanne na pozvání pana F. Gabeta a třístranné 
telekonference s D. Maidenem o budoucím uspořádání sběratelských akcí 

16.listopad 2014  Podání žádosti do banky USB, Lausanne Branch, o otevření bankovního účtu 
1.prosince 2014  Předložení žádosti o dotaci MOV a revidování AICO Roční finanční rozvahy 2014 
9.prosince 2014  Rozhodnutí rady MOV o udělení AICO status "MOV uznaná organizace“ na MOV 

zasedání v Monaku 
28.ledna 2015  Banka USB - rozhodnutí o otevření bankovního účtu pro AICO 
25.března 2015  Oficielní dopis podepsaný panem Thomasem Bachem, prezident MOV, s 

oficiálním přivítáním AICO do olympijské rodiny 
27.března 2015  AICO bankovní účet aktivní: První převod dotace MOV na náš účet 
1.dubna 2015  Podepsání pracovní smlouvy pro návrh loga a webových stránek AICO 

podepsané s BOP Design, Inc., společnost se sídlem v San Diegu v Kalifornii 
13.dubna 2015  Dokončení podmínek pro BOP design webových stránek 
14.dubna 2015  První tvůrčí setkání M. Maestroneho s firmou BOP design - 1. návrh loga a 

designu webu 
29.dubna 2015  Schválení AICO předplatné k přístupu do Olympijské multimediální knihovny 
15.května 2015  Představení 2. kola návrhu loga a webu AICO 
22.května 2015  Sestavení Komuniké č. 3 
 

 

N O V I N K A  Č E S K É  P O Š T Y  
 
 
 
 

XXII. letní národní sportovní hry zam ěstnanc ů České 
pošty, Nymburk 
 

   Ruční příležitostné poštovní razítko používala pošta 530 02 
Pardubice 2 na příležitostné poštovní přepážce ve Sportovním 
centru v Nymburce ve dnech 19.-20.6. 2015. 
   Příležitostné poštovní razítko s textem "XXII. letní národní 
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk" a s 
vyobrazeným logem ČP, třemi míči, raketou na tenis a pálkou na 
ping pong navrhl Ivo Štěpánek.  

 
 

ČESKÝ SVAZ BIATLONU SVÝM ÚSPĚŠNÝM SPORTOVCŮM 
 

 
   Český svaz biatlonu nechal svým úspěšným sportovcům vyhotovit tiskové listy, kde vedle 
známek České pošty jsou na kuponech připomenuty úspěchy medailistů z MS ve finském 
Kontiolahti a také vítězství ženské biatlonové štafety ve Světovém poháru této disciplíny.   
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   Tiskové listy jsou určeny pro potřeby Českého svazu biatlonu a Olympsport tyto tiskové 
listy nezahrnul do novinkové služby. 
 

 

P o d z i m n í  s e t k á n í  O l y m p s p o r t u  v  P r a z e  
 

 

   Zakroužkujte si v kalendáři sobotu 17. října 2015. V tento den se uskuteční v Praze 
podzimní setkání Olympsportu na obvyklém místě – v zasedací místnosti Českého 
střeleckého svazu na adrese U Pergamenky 3, Praha 7. Hostitelem bude náš 
místopředseda Ladislav Janoušek a mapku s vyznačením místa setkání najdete v minulém 
čísle Zpravodaje na straně 2. Začátek setkání bude také obvyklý v 8.00 h. 
 
 

OMLUVA - Chybička se vloudila do minulého čísla Zpravodaje na straně 9 v textu 
článku „A co nás ještě čeká dalšího?“ bylo uvedeno o  Lukáši Bauerovi, že ... Ve finiši, 

který není jeho nejsilnější stránkou, prohrál jen s fenomenálním Norem Northugem a bral bronz. Lukáš 
Bauer bral samozřejmě stříbro a redaktor Zpravodaje se za chybu všem omlouvá. 
 

 
 

 

I .  e v r o p s k é  h r y  v  B a k u  
 

 
   Na vzniku Evropských her má nepochybně vliv projekt Evropských her v neolympijských sportech 
uspořádaných v roce 2007 v ukrajinském Kyjevě. Tehdejší mistr financí Ukrajiny Vadim Kopylov se 
na popud nařčení, že Ukrajina není schopná zvládnout pořadatelství EURA 2012, rozhodl uvolnit 
finance pro pořádaní velké sportovní akce podobných rozměrů. Kopylov stanul v čele nově vzniklé 
sportovní organizace ESC (European Sport Committee), která hry pořádala. 
   První Evropské hry v neolympijských sportech proběhly koncem července 2007 v 15 sportech za 
účasti 39 zemí a cca 900 sportovců. Šlo o mediálně méně zajímavé sporty a akce i přes svůj úspěch 
nevzbudila v Evropě velký mediální ohlas. Evropský olympijský výbor však vyčlenil tříčlennou 
komisi, která měla s ESC dále spolupracovat. ESC se vlivem finanční krize záhy rozpadla a druhé 
Evropské hry v neolympijských sportech v litevském Šiauliai v roce 2011 se neuskutečnily.  
   V roce 2012 na 41. valném shromáždění Evropského olympijského výboru konaného 8. prosince v 
Římě bylo rozhodnuto uspořádat první Evropské hry po vzoru Asijských či Panamerických her, které 
jsou na daných kontinentech pro sportovce nejdůležitější akcí roku. Pořádání her bylo přiděleno 
jedinému kandidátovi ázerbájdžánskému Baku na rok 2015. 
   První ročník her se uskutečnil od 12. do 28. června 2015. V Baku se soutěžilo celkem v 20 
sportovních odvětvích. 16 odvětví je olympijských (atletika, badminton, box, cyklistika, judo, 
lukostřelba, plavání, rychlostní kanoistika, stolní tenis, střelba, šerm, taekwondo, triatlon, vodní 
pólo, volejbal a zápas), 2 odvětví jsou olympijská, avšak konaly se v neolympijském formátu 
(plážový fotbal a basketbal 3x3), 2 sporty se na Olympiádě nekonají (karate a sambo). V celkem 
12ti odvětvích měli sportovci možnost kvalifikovat se na Olympijské hry 2016. Pouze disciplíny 
rychlostní kanoistiky se uskutečnily mimo Baku, a to v Mingačeviru. Her se zúčastnilo více než šest 
tisíc sportovců, kteří bojovali ve dvaceti sportech o celkem 253 sad medailí.  
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   Her v Baku se také zúčastnilo 129 českých sportovců. Ač Český olympijský výbor očekával zisk 
medailí, za jejich vybojování nevypsal oproti olympijským hrám žádné finanční prémie. Češi získali 
celkem 7 cenných kovů, mezi kterými ale chybělo zlato. Stříbrné medaile získali: kanoista Martin 
Fuchsa v závodě na 1000 m a judista Lukáš Krpálek v hmotnostní kategorii do 100 kg. Bronzové 
medaile vybojovalo družstvo žen ve stolním tenisu ve složení Iveta Vacenovská, Hana Matelová a 
Renata Štrbíková, kanoista Martin Fuchsa ve sprintu na 200 m, cyklista Petr Vakoč v závodě 
s hromadným startem, plážový volejbalisté Přemysl Kubala s Janem Hadravou a bikrosařka Aneta 
Hladíková.    
   Ázerbájdžánská pošta vydala k I. evropským hrám dvě emise. První byla vydána 19.11.2014 
a sestává z dvou aršíků, oba o třech známkách, jejichž námětem jsou sportoviště I. 
evropských her - Mi Bl.148-149 (1071-1076). Byly vydány aršíky zoubkované a nezoubkované.  

 

Druhá emise byla 
vydána  23.4.2015 a 
obsahuje 20 známek, 
věnovaných jednotli-
vým druhům sportů 
v nichž se soutěžilo na 
I. evropských hrách. 
Známky byly vydané 
v 5 aršících – Mi Bl. 
154-158 (1099-1118), 
opět v zoubkované a 
nezoubkované varian-
tě.                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     –jpb- 
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T r a g i c k ý  o s u d  č e s k é  l e d o v é  p r i n c e z n y  
 

 

   Bývalý idol mužů, žen a dívek, slavná sportovkyně, krasobruslařka 
a olympionička Hana Mašková by se 26. září 2014 dožila 65 let. Ty 
doby, kdy celá republika spěchala ke svým ještě černobílým 
televizorům sledovat své oblíbené československé krasobruslařské 
hvězdy jako byli Karol Divín, sourozenci Eva a Pavel Romanovi či 
Marie a Otokar Jelínkovi, Ondrej Nepela, Zdeněk Pardírek, Jana 
Mrázková a další, jsou už nenávratně pryč. Československo mělo 
vždy vynikající krasobruslařky – Alenu Vrzáňovou (1. na MS 1949, 
1950), Jiřinu Nekolovou (4. na ZOH 1948) či Milenu Kladrubskou.  

   Od poloviny 60. let patřila k nejoblíbenějším a nejpopulárnějším Hana Mašková 
(*26.9.1949, +31.3.1972). Půvabná krasobruslařka až do puberty neznala nic jiného než 
tvrdou dřinu. Ráno brzy vstávala na trénink, následovaly školní povinnosti, opět trénink a 
večer usínala únavou. Není divu, že volný čas byl pro ní neznámý pojem. Krasobruslení 
však milovala. Haně ještě nebylo čtrnáct let, když se poprvé objevila na evropském 

šampionátu. Debut na ME v Budapešti 1963 jí vynesl 15. místo a na MS v Dortmundu 16. 
místo. Na ZOH 1964 v Innsbrucku skončila třináctá a na MS 1966 v Davosu šestá. První 
medailový úspěch nese letopočet 1967 – stříbro z Ljubljany (ME) a bronz z Vídně (MS) dělá 
z Hanky Maškové doslova sportovní megastar. Na vrchol se Hana Mašková probila v roce 
1968 ve švédském Västeras, kde se stala mistryní Evropy a ve stejném roce vybojovala 
bronzovou medaili na ZOH v Grenoble i na MS v Ženevě. Stříbro si po dvou letech 
zopakovala i na ME 1969 v Garmisch-Partenkirchenu.  
   V prestižní anketě Sportovec roku se umístila v roce 1967 na 4. místě a roce 1968 
skončila šestá. Její úspěchy se promítly i do ocenění Zasloužilá mistryně sportu (1968).  
 



 
36

 
V roce 1969 Hanka 
přešla do známé 
americké revue Holiday 
od Ice, kde jsme ji 
mohli vidět při 
exhibicích v letech 
1970 a 1971 v Praze.    

   Milovala rychlou jízdu a vždy toužila po 
sportovním voze, který si pak pořídila za 
honoráře v revue. Osud ji nepřál, dlouho 
si ho neužila a v 22 letech, 31. března 1972, její život předčasně ukončila čelní srážka 
s kamionem u francouzské obce Vouvray. Utrpěla těžká zranění, kterým podlehla už 
v sanitce. Její smrt šokovala celou sportovní veřejnost, vždyť mohla ještě dlouhé roky zářit 
v profesionální revue a vychovávat další talenty. Shodou okolností dopadla stejně i její 
osudová láska, hudební textař Jiří Štaidl, který zahynul o rok a půl později při autonehodě 
u Jevan ve věku 30 let. Osud obou milenců už dokonce inspiroval Národní divadlo v Brně 
k uvedení hry „Zaslíbení“. Hanka Mašková je pohřbena na Vyšehradském hřbitově vedle 
dalších velikánů naší země. Její krátký životní příběh pomalu upadá v zapomnění a tak 
jsem ji s trochou nostalgie rád připomenul. 

         Stanislav Kamenický   
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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 6 9 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (8. část) 
 
GYMNASTIKA - pokra čování  

 
LI Ning ( Čína) – zlato v prostných, zlato v přeskoku přes koně (byly uděleny dvě zlaté a stříbro ne), stříbro 
v přeskoku přes koně (byly uděleny čtyři stříbrné medaile a žádný bronz), stříbro ve víceboji v soutěži družstev 
(družstvo ve složení Yueiju LI, Fei TONG, Xiaoping LI, Zhigiang XU, Yun LOU, Ning Li) , bronz ve víceboji 
v soutěži jednotlivců 
FM N  AZERBAJDŽAN 1996 Yv. 269 (267/73) Mi. 291 (289/95) 
  ČÍNA 1984 3 poštovní lístky na počest vítězů 
   1984 poštovní lístek na počest vítězství Číny                                       

(reprodukce viz u Yanhong, gymnastika) 
  DOMINIKA 1995 Yv. 1773 (1767/74) Mi. 1990 (1984/91) 
  GAMBIA  1985 Yv. 562 (559/84) Mi. 579 (576/81) 
   1996 Yv. 2171 (2170/8) Mi. (2412 (2402/19) 
  Grenada a Grenadíny  1995 Yv. 1743 (1742/7) Mi. 2095 (2094/9) 

 
 

 
 

 

 

 
RUMUNSKO – zlato v soutěži ženských družstev ( družstvo ve složení Cristina Elena GRIGORAS, Ecaterina 
SZABO, Laura CUTINA, Lavinia AGACHE, Mihaela Stanulet, Simona Pauca) 
 
PAUCA Simona (Rumunsko)  – zlato ve cvičení na kladině (byly uděleny dvě zlaté a žádné stříbro), zlato v soutěži 
družstev (družstvo viz výše), bronz ve víceboji v soutěži jednotlivců 
 



 38 

SZABO Ecaterina (Rumunsko)  – zlato v prostných, zlato v přeskoku přes koně, zlato ve cvičení na kladině (byly 
uděleny dvě zlaté a žádné stříbro), zlato v soutěži družstev (družstvo viz výše), stříbro ve víceboji v soutěži 
jednotlivců 
RUMUNSKO mechanické razítko používané v Bacau 13.8.1984 (se jmény celého družstva) 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF171 (171/2) Mi. BF210 (4089/94) 
    (reprodukce viz Ionescu, lehká atletika) 
 
STAICULESCU Doina (Rumunsko)  – stříbro ve víceboji v individuální soutěži žen v umělecké gymnastice 
RUMUNSKO mechanické razítko používané v Bacau 14.8.1984 
 FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4089/94) 
    (reprodukce viz Melinte, lehká atletika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RETTON Mary Lou (USA)  – zlato ve víceboji v individuální soutěži, stříbro v přeskoku přes koně, stříbro ve 
víceboji v soutěži družstev (družstvo ve složení Michelle DUSSERRE, Julianne McNAMARA, Pamela BILECK, 
Kathy JOHNSON, Mary Lou RETTON, Tracee TALAVERA),  bronz ve cvičení na bradlech 
FM Z GAMBIA  1995 Yv. 1851 (1849/56) Mi. 2146 (2139/54) 
  GHANA 1992  Yv. 1367 (1366 (8) Mi. 1669 (1662/71) 
   1995 Yv. 1784 (1760/71) Mi. 2178 (2174/89) 
  GUINEA BISSAU  1984 Yv. 325 (321/7)  Mi. 822 (818/24) 
  PARAGUAY  1985 Yv. 2143 (2137/43) Mi. 3830 (3824/30) 
                aršík Yv. MF2143a   Mi. MF Kb3830 
   1986 Yv. 2228   Mi. 3986 
   (Yv. 2143 s přetiskem „X. Juegos Panamericanos“) 
    Yv. 2228a   Mi. Kb3986 
   (Yv. 2143a aršík s přetiskem „X. Juegos Panamericanos“) 
   1987 Yv. 2286   Mi. 4078 
   (Yv. 2143 s přetiskem „Roma Olymphilex 87“) 
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    Yv. 2271 (2268/74) Mi. 4050 (4047/53) 
    Yv. 2286a   Mi. Kb4078 
   (Yv. 2143a s přetiskem „Roma Olymphilex 87“) 
    Yv. 2322 (2322/5) Mi. 4143 (4143/6) 
   (Yv. 2271 s přetiskem „Olymphilex 88-Seoul 88“) 
  TANZANIA  1995 Yv. 1824 (1818/25) Mi. 2205 (2190/207) 
 
VIDMAR Peter (USA)  – zlato v soutěži družstev (družstvo ve složení Bart CONNER, James HARTING, Mitchell 
GAYLORD, Peter VIDMAR, Scott JOHNSON, Timothy DAGGETT), zlato ve cvičení na koni (byly uděleny dvě zlaté 
a stříbro ne), stříbro ve víceboji v individuální soutěži 
FM Z PARAGUAY  1985 Yv. 2138 (2137/43) Mi. 3825 (3824/30) 
   1987 Yv. 2281 (2280/5) Mi. 4073 (4072/7) 
    (Yv. 2138 s přetiskem „Los Angeles“  
   1988 Yv. MF2268a   Mi. Kb4053 
   (spodní kupon na aršíku, viz reprodukce u Milser, vzpírání) 

 

 
MA Yanhong ( Čína) - zlato ve cvičení na bradlech (byly uděleny dvě zlaté a stříbro ne), bronz v soutěži ženských 
družstev (družstvo ve složení Qun HUANG, Jiani WU, Qiurui ZHOU, Yanhong MA, Ping ZHOU, Yongyan CHEN) 
FM Z ČÍNA 1984 3 poštovní lístky na počest vítězů 

1984 poštovní lístek na počest vítězství Číny  
  SIERRA LEONE  1985 Yv. 650 (650/2)  Mi. 827 (827/9) 
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LOU Yun (Čína) – zlato v přeskoku přes koně, stříbro v prostných, stříbro ve víceboji v soutěži družstev (družstvo 
ve složení Yueiju LI, Fei TONG, Xiaoping LI, Zhigiang XU, Yun LOU, Ning Li) 
FM Z ČÍNA 1984 3 poštovní lístky na počest vítězů 

1984 poštovní lístek na počest vítězství Číny 
1988 poštovní lístek na počest vítězů 1988 
1988 razítko prvního dne vydání použité 27.9.1988 
1988 ruční razítko na počest vítězů použité 27.9.1988 

  GUYANA 1989 Yv.    Mi. 2584 (2577/95) 
                (jména v přetisku na sérii motýlů na 2 aršíkách – viz reprodukce Ereng, lehká atletika, 1988)   
 
 
POZEMNÍ HOKEJ 
 

HOLANDSKO - zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Elsemieke HILLEN, Anneloes NIEUWENHUIZEN, 
Alexandra LE POOLE, Margriet ZEGERS, Det DE BEUS, Aletta VAN MANEN, Fieke BOEKHORST, Marieke VAN 
DOORN, Sophie VON WEILER, Carina BENNINGA, Marjolein BOLHUIS-EIJSVOGEL, Irene HENDRIKS, Laurien 
WILLEMSE, Alette POS, Martine OHR, Lisette SEVENS) 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA N ĚMECKO – stříbro v soutěži žen (družstvo ve složení Corinna LINGNAU, Ursula 
THIELEMANN, Hella ROTH, Gaby SCHLEY-SCHÖWE, Gabriele APPEL, Susi SCHMID, Birgit HAGEN, Birgit 
HAHN, Patricia OTT, Elke DRÜLL, Dagmar BREIKEN, Beate DEININGER, Andrea WEIERMANN-LIETZ, Sigrid 
LANDGRAF, Christina MOSER, Martina KOCH) 
 
FM Z  St. Vincent  1988 Yv. nekatalogizováno Mi. nekatalogizováno  
      (ve čtveřici s jinými sporty) 
 
PAKISTÁN  – zlato (družstvo ve složení Mushtaq AHMED, Ahmed ISHTIAQ, Nasir ALI, Qasim ZIA, Ayaz 
MEHMOOD, Akhtar NAEEM, Kalimullah KHAN, Hassan SARDAR, Tauqeer DAR, Abdul RASHID, Ghulam 
MOINUDDIN, Shahid Ali KHAN, Saleem SHERWANI, Hameed KHALID, Hussain MANZOOR, Hanif KHAN) 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA N ĚMECKO – stříbro (družstvo ve složení Karl-Joachim HURTER, Stefan BLÖCHER, 
Heiner DOPP, Markku SLAWYK, Andreas KELLER, Christian BASSEMIR, Ekkhard SCHMIDT-OPPER, Dirk 
BRINKMANN, Michael PETER, Tobias FRANK, Reinhard KRULL, Thomas GUNST, Horst-Ulrich HANEL, Volker 
FRIED, Thomas Werner RECK, Carsten FISCHER) 
FM Z  GAMBIA    1993  Yv. 1131 (1129/32) Mi.1324 (131926) 
  TOGO   1985  Yv. BF (BF248 ) Mi. BF271 (268/75) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pokračování příště                                                 Z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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   Pokračujeme v  otiskování 
dalších článků, které MUDr. 
Peter Osuský publikoval ve 
slovenském tisku na přelomu 
osmdesátých a devadesátých 
let minulého století. Články 
vycházely v rubrice Filatelie 
a byly určeny nejen  filate-
listům, ale široké čtenářské 
veřejnosti. 
   Hluboké znalosti olympij-
ské historie a souvislosti, 
které na první pohled 
s olympismem vůbec nemají 
nic společného, autor 
v článcích tak mistrně 
osvětluje,  že  jsou  pro nás 
i  v  době internetu bohatou 
studnicí informací.   

Vo svete 

biznisu  
   Zväzok olympijských myš-
lienok s komerčným duchom 
svetových výstav sa neos-
vedčil v Paríži a neprospel jej 
ani biznismanský prístup or-
ganizátorov III. OH. Olympij-
ské hry prvý raz zavítali za 
veľkú mláku - do Spojených 
štátov. Pôvodne sa mali ko-
nať v Chicagu, ktorému ich 
usporiadanie pririekol MOV. 
Coubertin požiadal o pomoc 
a podporu prezidenta McKin-
leya (na známke č. 1), ktorý 
ju prisľúbil, no zakrátko sa 
stal obeťou atentátu.    
   Pôvodné nadšenie chicag-
ských organizátorov však čo-
skoro schladili snahy o prelo-
ženie hier do iného americ-
kého veľkomesta - Saint 
Louis. Toto mesto malo v 
roku 1903 usporiadať sve-
tovú výstavu na počesť stého 
výročia pripojenia územia 
Lousianv k USA (2). A keďže 

sa jej príprava oneskorila a 
termín konania presunuli na 
rok 1904, nebolo ďaleko k 
úvahám o spojení oboch veľ-
kých podujatí. A keď' sa do 
veci zaangažoval novozvo-
lený prezident Theodore Ro-
osevelt (3) a preloženie hier 
schválil, nestálo ich opätov-
nému spojeniu s výstavou 
nič v ceste.  
   I keď organizátori hier ne-
narazili na úplný nezáujem 

výstavného výboru, ktorý 
postihol ich kolegov v Paríži, 
takmer päť mesiacov (!) tr-
vajúce hry (s prestávkami a 
„na splátky") boli ďalšou pre-
hrou. A čo filatelisti? K tým 
boli hry v St. Louis rovnako 
skúpe ako parížske.  
K výstave síce vyšla pekná a 
zaujímavá séria známok, no 
olympijskej tematike neve-
novali ich tvorcovia „ani zú-
bok". Okrem už spomínaných 
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(1, 2) boli námetmi ostat-
ných známok tiež politici, o. 
i. Monroe (4), ktorého dok-
trína zhrnutá do hesla „Ame-
rika Američanom" ovplyvňuje 
politiku USA dodnes, a Jef-
ferson (5). A tak môže zbe-
rateľ doložiť len významné 
postavy hier, zvečnené na 
známkach vydaných neskôr, 
prípadne filatelisticky doku-
mentovať iné zaujímavé 
športové súvislosti. Takou je 
napríklad fakt, že sa na 
hrách, zatiaľ len ako tzv. 
ukážkový šport, objavil po 
prvý raz basketbal. Sté výro-
čie narodenia jeho tvorcu, 
amerického telocvikára Na-
ismitha, si v roku 1961 pri-
pomenula jednoduchou, no 
krásnou známkou americká 
pošta (6). Na svoju skutočnú 
olympijskú premiéru čakal 
tento populárny šport až do 
roku 1936. Významnou 
osobnosťou na olympijských 

šermiarskych planšoch bol 
Kubánec Ramón Fonst, ktorý 
získal v St. Louis tri zlaté 
olympijské medaily. Zvíťazil 
v šerme fleretom jednotliv-
cov i družstiev, i v súťaži 
kordistov (7). Neboli to jeho 
prvé olympijské úspechy, 
mal už dve medaily z Paríža. 
Na OH v roku 1900 zvíťazil v 
šerme kordom amatérov a 
získal striebro v tej istej 
zbrani v zmiešanej súťaži 
amatérov a majstrov (učite-
ľov) šermu. To bolo v tých 
časoch profesionálne povola-
nie, keďže ovládanie tohto 
športu patrilo tradične k 
dobrému mravu istých vrs-
tiev vtedajšej spoločnosti vo 
viacerých európskych kraji-
nách. Fonsta nájdeme na 
hárčeku vydanom v jeho 
vlasti pri príležitosti maj-
strovstiev sveta v šerme, 
ktoré sa konali v Havane v 
roku 1969. Hárček je zvláš-

tna úprava poštovej ceniny, 
ktorej časť zväčša tvorí sa-
motná známka, oddelená od 
ostatnej časti hárčeka zúb-
kovaním, alebo hárček pred-
stavuje celok; v ktorom je 
vlastná známka oddelená len 
graficky, napr. čiarou alebo 
kresbou naznačeným zúbko-
vaním (bez perforácie, ako v 
našom prípade). Niekedy nie 
je známka na hárčeku vôbec 
a tento predstavuje výtvarný 
celok často pomerne veľkých 
rozmerov. Počet známok na 
hárčeku môže byť rôzny, 
mala by však byť každá iná. 
V prípade, že sú známky 
rovnaké alebo sa opakujú, 
hovoríme o tlačovom liste, 
ktorého okraj môže byť po-
tlačený textom či obrazovou 
symbolikou, súvisiacou so 
zobrazovaným námetom.  
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

  

Hry Američanov pre Američanov 

   V St. Louis v roku 1904 
usporiadali Američania ozaj 
domáce hry: viac než 83 per-
cent športovcov, ktorý za-
siahli do olympijských bojov, 
reprezentovalo totiž USA. Zo 
zahraničia prišlo len 95 
športovcov z jedenástich 
krajín. Svoj podiel na tom 
mala aj odľahlosť dejiska hier 
pre európskych športovcov, i 
nesplnenie sľubu organizá-
torov, ktorý dali Couberti-
novi, že zabezpečia dopravu 
do USA americkou loďou. A 
tak viac reprezentantov než 
celá Európa vyslala do St. 
Louis susedná Kanada a v 
programe hier sa prvý a 
predposledný raz objavila 
kolektívna hra lacrosse, kto-
rej historické korene sú sú-

časťou života pô-
vodných obyvate-
ľov Kanady - indiá-
nov (1).  
   Je pochopiteľné, 
že v domácom 
prostredí a hlavne 
pri skromnej kon-
kurencii ostala 
väčšina medailí 
„doma". V atletike 
získali 23 zlatých z 
25 disciplín (medzi 
ktorými bolo o. i., 
aj preťahovanie la-
nom), pričom skok 
o žrdi vyhral Če-
choameričan 
Charles Dvorak 
výkonom 350,5 
cm a trojskok 
Myer Prinstein (2)
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dlžkou 14,325 m. Z toho 
vidno, aký pokrok urobila 
atletika za osem desaťročí, 
no zároveň nás tieto výkony 
napľňajú obdivom, veď sa 
skákalo s drevenou (ani nie 
bambusovou!) žrďou a pa-
dalo sa do piesku. Prinstein 
si zopakoval víťazstvo z Pa-
ríža a s Dvorakom sú dôka-
zom toho, že v americkej re-
prezentácii si svoje zastali aj 
európski prisťahovalci.    
   Európania sa statočne dr-
žali v olympijských plavec-
kých súťažiach a Zoltán Hal-
mai, rodák z Vysokej pri 
Morave získal dve zlaté v 
plaveckom šprinte na 50 a 
100 yardov. Obohatil si tak 
svoju zbierku z Paríža, kde 
získal dve strieborné a jednu 
bronzovú medailu. Na svojich 
tretích hrách v roku 1908 v 
Londýne si vybojoval tiež 
jednu striebornú medailu. 
Tomu sa vraví plavecká dl-
hovekosť!  
   Zobrazená maďarská 
známka (3) zachytáva tri 
rôzne druhy vodných špor-

tov: skoky do vody, plávanie 
a skif. Zaujímavé je na nej 
to, že je nezúbkovaná. V 
čase, keď vyšla, už bola éra 
nezúbkovaných známok his-
tóriou. Ich masové použitie si 
už v sedemdesiatych rokoch 
19. storočia vyžiadalo prak-
tickejšie oddeľovanie jednot-
livých známok z tlačových 
hárkov, než bolo ich strihanie 
nožnicami. Ak sa používali 
nezúbkované známky v bež-
nom styku neskôr, bolo to 
zväčša v zaostalých či vojnou 
poznačených krajinách, kde 
boli perforačné zariadenia lu-
xusom. Prvé známky, ktoré 
vyšli na oslobodenom území 
našej vlasti v roku 1945, boli 
tiež nezúbkované, lebo v 
oslobodených Košiciach - ne-
bolo kde známky ozúbkovať. 
Časť série potom opatrili 
priesekom, aký sa používa 
napr. na niektorých šatňo-
vých lístkoch, aby uľahčili ich 
oddeľovanie.  
   Reprodukovaná maďarská 
známka je však vzácnou z 
iných dôvodov. Poštové 

správy viacerých krajín vy-
dávali v malom počte nezúb-
kované známky, ktorých 
zúbkované ekvivalenty mali 
často miliónové náklady. Ne-
zúbkované sa potom rozdá-
vali vysokopostaveným hos-
ťom zo zahraničia či domá-
cim, hodnostárom a ich poš-
tový význam je sporný. Sú 
však vzácne, lebo srdce fila-
telistu túži po tom, čoho je 
málo a čo nemá v zbierke 
každý „konkurent". Je to kus 
ješitnosti vlastný každému 
zberateľovi.  
   Na tomto fakte sa snažia i 
dnes zarábať poštové správy 
mnohých krajín, vyrábajúcich 
nezúbkované známky a pre-
dávajúcich často za päť až 
desaťnásobok nominálnej 
hodnoty, ktorá je uvedená na 
známke a ktorá platí v poš-
tovom styku. Pravda, nikto 
nenúti zberateľa, aby ich ku-
poval. Môže sa slobodne roz-
hodnúť, či sa chce dať „ozbí-
jať"...  
  MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

 

K u r i o z i t y  n a j m ä  m a r a t ó n s k e
   Na olympijských hrách v 
St. Louis v roku 1904 sa 
skončil nezvyčajným škan-
dálom maratónsky beh. Keď' 
do cieľa pribehol celkom 
svieži Fred Lorz (USA) a ne-
chal sa patrične oslavovať, 
diváci i prezident Roosevelt, 
ktorý prišiel aj s rodinou, 
netušili, že ide o podvodníka. 
Lorz sa nechal asi sedemnásť 
kilometrov odviezť autom, 
keď ho na 14. kilometri po-
stihli kŕče. Oddýchnutý 
potom dobehol zvyšných pár 
kilometrov a „zvíťazil". Doži-
votnú diskvalifikáciu mu ne-
skôr zmenili na ročný dištanc 
a o štyri roky štartoval na 

olympijských hrách v Lon-
dýne!  
   Zlatú medailu potom udelili 
Američanovi Hicksovi (na 
reprodukcii č. 1). Na známke 
Haiti, ktoré si celou sériou 
uctilo víťazov olympijského 
maratónu, je i jeho čas  
3:28,53,0. Je to najhorší ví-
ťazný čas v dejinách tejto 
disciplíny na olympijských 
hrách. Hicksovi nepomohol 
ani doping alkoholom a 
strychnínom, o ktorom sa 
zmieňujú pamätníci a ktorý 
nebol zakázaný! Strychnín, 
čitateľom detektívnych prí-
behov známy skôr ako jed, 
ktorým sa riešili dedičské či 

citové drámy, bol a je v pat-
ričnom dávkovaní povzbu-
dzujúcim prostriedkom, no 
pre svoje vedľajšie účinky sa 
táto jeho vlastnosť takmer 
nevyužíva.  
   Pozoruhodnosťou je fakt, 
že sa v atletických súťažiach 
OH '04 po prvý raz v ame-
rickom drese objavil černoch, 
bežec George Poage, ktorý 
obsadil dva razy tretie a raz 
šieste miesto. Dnes je 
americká atletika (ale i iné 
športy, ako napr. box, bas-
ketbal) bez černošských 
športovcov nemysliteľná. Veď 
napríklad námetom známky 
natlačenej na poštovom 
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lístku, vydanom americkou 
poštou k OH v roku 1980, je 

zakľaknutý v štartovacích 
blokoch čierny šprintér (2).  

Cesta od rasovej neznášanli-
vosti k súčasnosti, ktorá 
stále nie je bezproblémová, 
bola dlhá. St. Louis však 
znamenal historický prelom 
na poli rasovej rovnosti v 
športe, i keď tzv. antropolo-
gické hry, na ktorých súťažili 
Ainovia, praobyvatelia Ja-
ponska s Patagóncami, či af-
rickí trpaslíci s Indiánmi, boli 
skôr dôkazom opačných ten-
dencií.  
   Dlhých 80 rokov čakala 
americká gymnastika na ús-
pechy, ktoré by boli porov-
nateľné s výsledkami zo St. 
Louis. Ked' prezeráme me-
noslov medailistov, všim-
neme si hneď', že mená ako 
Anton Heida (päť' zlatých 
medailí), Eyser, Hess, Rec-
kweg či Hennig svedčia o 
nemeckom pôvode. Myš-
lienky otca nemeckej gym-
nastiky Friedricha Ludwiga 
Jahna (3) zapustili pevné 
korene v srdciach amerických 
Turnvereinov, ktorých sto-
ročnicu si v roku 1948 pri-
pomenula celá Amerika.  
 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

 
 

Americké sklamanie - rímske nádeje
   Jedinú domácu konkuren-
ciu americkým turnerom 
predstavovali v USA sokol-
ské gymnastické družstvá, 
ktoré vznikali čoskoro po 
založení Sokola v Čechách. 
Pozoruhodnosťou je, že 
práve v St. Louis, v dejisku 
OH 1904, si naši českí bratia 
v roku 1863 založili ame-
rickú odbočku Sokola, ktorý 
okrem pestovania „zdravého 
ducha v zdravom tele" 
upevňoval i pocit národnej 
spolupatričnosti tých, kto-
rých osud zavial tak ďaleko 
od vlasti.  

   I toto jubileum oslávila 
americká pošta príležitos-
tnou známkou, ku ktorej vy-
šli mnohé obrázkové obálky 
prvého dňa vydania, pro-
dukcia ktorých je v USA na 
rozdiel od nás v súkromných 
rukách. Na obrázku (1) vi-
díme jednu zvlášť peknú, jej 
motívom je medailón s por-
trétmi Miroslava Tyrša a Jin-
dřicha Fügnera, zakladateľov 
a priekopníkov sokolského 
hnutia u nás. Hnutia, kto-
rého dramatické osudy dnes 
završuje renesancia po dl-
hých desaťročiach útlaku.  

   I keď' sa Sokol v USA 
ťažko presadzoval proti po-
četnejšej turnérskej obci 
(2), nevzdal sa a dodnes je 
súčasťou života našich kra-
janov za oceánom.  
   Na konci kapitoly, venova-
nej hrám v St. Louis, však 
môžeme konštatovať to, čo 
sme naznačili v jej úvode. 
Hry v tieni Svetovej výstavy 
(3) boli z hradiska budúc-
nosti olympijského hnutia 
len veľmi skromným príno-
som, hoci športovci dosiahli 
lepšie výsledky než na OH v 
Paríži. Rovnako skromná 
bola americká pošta, ktorá 
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sa okrem neolympijských 
známok zmohla len na 
jedinú neolympijskú 
propagačnú strojovú 
pečiatku. A to sa nám, 
olympijským filatelistom, 
máli. Aj Coubertinovi sa má-
lilo. Málilo sa mu olympij-
ského ducha, ktorým krajina 
neobmedzených možností 
akosi šetrila.  
   Niet sa mu preto čo diviť, 
že uvítal s nádejou kandi-
datúru Ríma na usporiadanie 
Hier IV. olympiády v roku 
1908. Kráľ Viktor Emanuel 
III. (4) mu osobne odporúčal 
vhodné dejiská jednotlivých 
športových zápolení a Cou-
bertin urobil už i rozpočet 

nákladov na ich usporiada-
nie. Z toho vidíme, ako 
skromne začínali hry, kto-
rých rozpočty dnes stano-
vujú celé týmy odborníkov 
— a i tak to zväčša nevy-
chádza... Vidíme však tiež 
nezmerné úsilie jediného 
človeka, s ktorým v tom 
čase stála a padala olympij-
ská idea! Keď podporu hrám 
prisľúbil dokonca i pápež 
Pius X., zdalo sa, že ich ús-
pechu nestojí nič v ceste.  
   Zhoršujúca sa hospodár-
ska a politická situácia v Ta-
liansku však urobila škrt cez 
rozpočet nadšených organi-
zátorov a Rím sa v roku 
1906 kandidatúry vzdal.  

   Zaujímavá je skutočnosť, 
že keď sa hry v roku 1960 
konečne do Ríma dostali, ko-
nali sa niektoré súťaže práve 
na tých miestach, ktoré im 
určili talianski organizátori s 
Coubertinom pri prvom, ne-
úspešnom pokuse. Zlatú 
medailu na kladine získala 
práve v Caracalových kúpe-
ľoch (5) Eva Bosáková a za-
čala tak zlatú éru našej žen-
skej gymnastiky, veď' jeden 
olympijský bod si vybojovala 
na kladine aj mladá Věra 
Čáslavská. V roku 1908 však 
všetky cesty do Ríma ne-
viedli...  
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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C H Y B N Ý  S T A R T  V  R I U  
 

 

   Na závěrečných ceremoniálech XXX. LOH a XIV. letních paralympijských hrách v Londýně 
2012 došlo k předání olympijské a paralympijské vlajky následnému hostitelskému městu 
her v roce 2016 - Rio de Janeiru. K této slavnostní události bylo Brazilskou poštou 
naplánováno na rok 2012 vydání známek. Známky byly vytištěny a dodány k prodejcům, 
ale na poslední chvíli musel být prodej zrušen, jelikož se nepodařilo smírně vyřešit otázky 
využití olympijské a paralympijské symboliky. 
   Tyto problémy se letos vyřešily a známky vytištěné v roce 2012 se na začátku roku 2015 
konečně dostaly do prodeje. Konkrétně se jedná o aršík s dvěmi známkami a sérii tří 
známek, která byla tištěna v tiskovém listu o 18 známkách (6x3) k XXXI. LOH 2016 a 
obdobné bylo vydáno také k XV. paralympijským hrám 2016. Vydané aršíky mají stejný 
námět, pohled na Rio s kopcem zvaným Homole cukru (Pão de Açúcar) a záliv s Červenou 
pláží. Na první známce k LOH jsou stylizované dominanty Londýna Big Ben a Tower Bridge, 
na druhé lanovka mezi kopci Urca a Pão de Açúcar. Na známkách k paralympijským hrám 
jsou také stylizované dominanty - Londýnské oko (na první známce) a kopec se sochou 
Krista (na druhé známce). Všechny čtyři známky mají nominální hodnotu 2,60 RS.  
 

 
Aršík k předání a příchodu olympijské vlajky do Ria v roce 2012.  

Vlevo k XXXI. LOH 2016, vpravo k XV. paralympijským hrám 
 

 
 

 
 

   Série tří známek má symbolizovat návaznost her v Riu na londýnskou olympiádu. Na 
první známce je panorama Londýna. Na druhé známce londýnské panorama přechází 
plynule v skalnaté panorama Ria, které pokračuje na třetí známce. Na známkách vydaných 
k LOH jsou olympijské kruhy, známky k paralympijským hrám nesou logo paralympiády. 
Známky lze použít k ofrankování obchodních zásilek 1. třídy (1° Porte Carta Comercial). 
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Tiskový list se známkami k olympijským hrám Rio 2016 
 

 
 

Tiskový list se známkami k paralympijským hrám, které se liší v designu pouze logem 
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   Dokladem toho, že v roce 2012 byly známky a aršíky nachystány k prodeji jsou obálky 
prvního dne vydání s příležitostným razítkem, které nese datum 18.12.2012.    

   Vedle známek a FDC byly vydá-
ny také analogické pohlednice. 
Otiskujeme 10 CM. Zda jsou 
všechny oficiálním produktem 
Brazilské pošty nebo soukromým 
počinem se nepodařilo zjistit. 

 

 

 
 
 
   
 
 
 

                                                                                            
                                            -jpb- 
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500 dnů do zahájení Her XXXI. olympiády Rio 2016 
 

   24. březnový den letošního roku byl tím magickým dnem, kdy ho zahájení olympijských her v Rio 
de Janeiru 2016 zbývalo 500 dnů. V tento den vydala Brazilská pošta sérii 10 příležitostných známek 
k Hrám XXXI. olympiády a XV. paralympijským hrám v Riu 2016. Na známkách jsou představeny 
tyto olympijské a paralympijské sporty: basketbal, paralympijská atletika, ragby, lukostřelba, 
vzpírání, cyklistika, veslování, badminton, plavání a zápas.  
 

   Nominální hodnota známek je ve výši ceny poštovného pro obchodní zásilky 1. třídy (1° Porte 
Carta Comercial). Známky byly tištěny v tiskových listech po 20 známkách (5x4) tak, že každá 
známka je na tiskovém listě dvakrát. Barevný podklad známek, který představuje jakousi směs vod 
Atlantiku v zátoce Guanabara s bohatou zelení a skalisky Ria, byl zvolen tak, že se na žádné známce 
neopakuje a tak lze říci, že bylo vlastně vydáno 20 různých známek. Pro porovnání dvojice známek 
z tiskového listu: 

   Na jednotlivých známkách jsou vedle hlavního motivu (barevného detailu z propagovaného sportu) 
ještě jednobarevné náčrty sportovišť a sportovních náčiní. Např. na známce s basketbalistou je náčrt 
basketbalového hřiště a dva náčrty basketbalového míče, na známce s lukostřelcem jsou náčrty luku 
a terče.   
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   Byly vydány 4 FDC, 
vždy po 5 známkách 
z tiskového listu. 
   Existuje také sada 
FDC s jednotlivými 
sporty.  

                  

-jpb- 

 
 
 

 

D V A  S E T Y  Z  T E N I S O V É  H I S T O R I E  
 

 

   V tenisové terminologii řečeno je první set věnovaný historii francouzského tenisu. Francouzská 
pošta po úspěšném vydání známkového sešitku nazvaném Velké okamžiky plavání (vydáno19.7. 
2013) letos vydala známkový sešitek věnovaný Velkým okamžikům tenisu (23.5. 2015). Sešitek 
obsahuje 8 známek, na kterých jsou francouzské legendy tenisu:  

 
 
 

 
 
 
 
1) Marguerite Broquedisová 
(*17.4. 1893, † 23.4. 1983) -  
Zlatá na OH 1912 ve dvouhře žen 
a smišené čtyřhře. Dvakrát 
vyhrála Roland Garros, a to v 
letech 1913 a 1914. 
  

2) Max Decugis (*24.9. 1882,  
† 6.9. 1978 - 2. ve čtyřhře mužů 
na OH 1900, 1. na spec. OH 1906, 
1. na OH 1920 ve smíšené čtyřhře 

se Suzanne Lenglenovou a 3. ve čtyřhře mužů na OH 1920. 8x vítěz French Championships. 
  

3) Suzanne Rachel Flore Lenglenová (*24.5. 1899, † 4.7. 1938) mezi lety 1919 až 1926 získala 
21 grandslamových titulů. Mnohými odborníky je řazena k nejlepším hráčkám všech dob, neboť 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
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dosáhla takového dominantního postavení nad svými soupeřkami, které dodnes nepřekonala žádná 
jiná tenistka. Stala se skutečnou první ženskou tenisovou celebritou a mezinárodní sportovní 
hvězdou, francouzským tiskem označovanou jako La Divine. Olympijská vítězka ve dvouhře žen a 
smíšené čtyřhře a 3. ve čtyřhře žen na OH 1920. 
 

4) Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet a René Lacoste (Les Mousquetaires – slavní 
tenisoví mušketýři)  
Jean Borotra - 3. na OH 1924 ve čtyřhře s René Lacostem, Jacques Brugnon - 2. na OH 1924 ve 
čtyřhře s Henri Cochetem. Cochet byl na OH 1924 ještě druhý ve dvouhře. 
   

5) Françoise Dürrová (* 25.12. 1942 v Alžírsku), vítězka French Open 1967  
 

6) Yannick Noah, (* 18. května 1960), vítěz French Open ve dvouhře 1983 a ve čtyřhře 1984. 
Noah vyhrál za svou kariéru 23 turnajů ATP ve dvouhře. V roce 2005 byl uveden do Tenisové síně 
slávy a zůstává nejvýše postaveným francouzským tenistou od zavedení žebříčku v roce 1973. 
 

7) Mary Pierce (* 15. ledna 1975 v Montrealu) 
začala hrát v profesionálním okruhu žen WTA  v 
březnu 1989 a ve věku 14 let se tak stala jednou z 
nejmladších tenistek v historii. Vítězka dvouhry 
Australian Open 1995 a French Open 2000. Ve 
čtyřhře zvítězila spolu k Martinou Hingisovou na 
French Open 2000 a společně s Indem Maheshem 
Bhupathim zvítězila ve Wimbledonu 2005. 
 

8) Amélie Simone Mauresmová (* 5. července 
1979) zíkala stříbro na OH 2004 ve dvouhře. V roce 
2006 vyhrála dva tituly Grand Slamu – na Australian 
Open a ve Wimbledonu. Vítězka Turnaje mistryň 
v roce 2005. V letech 2004 a 2006 byla světovou 
jedničkou.  
 
Druhý set nejde do tenisové historie tak daleko, jako předchozí a 
připomíná nečekaný triumf chorvatského tenisty Marina Čiliče na 
loňském US Open, když ve finále zdolal Japonce Keie Nišikoriho ve 
třech setech. Chorvatká pošta v Mostaru vydala 28.9. 2014 
známku, která připomíná Marinův úspěch. Známka byla tištěna 
v TL, které obsahují 8 známek a 1 kupon uprostřed (3x3). Vydána 

byla také 
FDC.  
 
 
 

 
 
 
 

Marin Čilić (* 28. září 1988 Meñugorje) ve své dosavadní kariéře vyhrál na okruhu ATP World Tour 
třináct turnajů ve dvouhře. Na challengerech ATP a okruhu Futures získal čtyři tituly ve dvouhře 
a jeden ve čtyřhře. 
Na žebříčku ATP byl ve dvouhře nejvýše klasifikován v říjnu 2014 na 8. místě.           -jpb- 
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Stručně na závěr:                                    
   
 
 
 
                                                               
 
 
                                                                    1.                        2.                               3.                  
 
 
                                    4.                              
 
                                               5.                                
 
 
 
                                                                                                                                   8.   
                                                                                                        7. 
 
 
 
                    
                                                              6.                                         9. 
  
1. a 2. Velká Británie, 25.3.2015, fotbalista Joe Mercer 
3. Polsko, 15.10.2014,celostátní filatelistická výstava  
                                               „V olympijských kruzích – Tokio 1964“ 
4. Rakousko, 22.4.2015, zn. sešitek skokanský můstek Bergisel  
                                                                                v Innsbrucku 
5. a 6. Monako 1.12.2014, 127. zasedání MOV 
7. Monako 9.5.2015, Grand Prix Formule 1 
8. Kanada, 15.5.2015, MS v kopané žen 2015  
9. a 10. Monako, 5.2.2015, tenisový turnaj Rolex Master                                                10.  
 
 

 

   Do dnešního čísla p řisp ěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Jaroslav Pet rásek. 
Všem za to up římně děkujeme a redakce se t ěší na další p říspěvky i od Vás.  

 
 

       Uzávěrka p říštího čísla je 1. zá ří 2015  
                                                      

                                                             

O L Y M P S P O R T  
zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii při České olympijské akademii Českého 

olympijského výboru a  samostatné odborné společnosti Svazu Českých  filatelistů 
adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, tel. 739 033 170 
M A I L :  O L Y M P S P O R T @ G M A I L . C O M  

H T T P : / / W W W . O L Y M P - S P O R T . C Z     
 
 

Předseda  Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod  petrasek@olymp-sport.cz  
Místop ředseda  Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 P raha 7           janousek@shooting.cz  
Sekretá ř Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                divis.vaclav@centrum.cz  
Novinká ř            Ji ří HAMPL, Raby ňská 741, 142 00 Praha 4                      hampl.rabynska@seznam.cz  
Redaktor Jan PETRÁS, U lesí čka 5, 620 00 Brno                                   petras.jan13@seznam.cz  
Revizor ú čtu  Josef KO ČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                  joseph.koci@seznam.cz  
Knihovník        Radek JÁSEK, Havlí čkova 271, 281 21 Červené Pečky           radek.jasek@seznam.cz  


