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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  
 

   Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro se konají v termínu od 5. srpna do 21. srpna 
2016. Většina olympijských soutěží RIO 2016 se bude konat ve 4 oblastech v Riu a jeho nejbližším 
okolí. Jsou to: Barra, Copacabana, Maracanã a Deodoro. Pouze některé zápasy fotbalového turnaje 
mužů i žen se odehrají na stadionech v dalších městech Brazílie. Jsou to: Brasilia, Belo Horizonte, 
Manaus, Sao Paulo a Salvador.  
   Všechna sportoviště se budou nacházet do vzdálenosti 50 minut od centra olympiády. Třicettři 
sportovišť, z toho 14 hned u olympijské vesnice, ve čtvrti Barra.  
   Doprava návštěvníků olympijských her na jednotlivé soutěže je, jak už to u většiny takovýchto 
velkých sportovních akcí bývá, orientována na veřejnou hromadnou dopravu. Rio má samo o sobě 
hustou síť autobusové dopravy. Rozšířeny byly i trasy metra. Do vzdálenějších míst (Barra, 
Deodoro) je doprava organizována expresními autobusovými linkami. 
   Nejlépe dostupné tak budou soutěže v oblasti Copacabany a Maracanã, které se nacházejí v centru 
města a v blízkosti stanic metra. 

Lokace jednotlivých sportů: 
Copacabana: silniční cyklistika,  
beachvolejbal, veslování, triatlon, 
kanoistika, jachting, dálkové plavání  
Maracanã: fotbal, atletika, 
lukostřelba, vodní polo, volejbal  
Barra: tenis, dráhová cyklistika, 
plavání, skoky do vody, 
synchronizované plavání, silniční 
cyklistika, golf, házená, šerm, 
taekwondo, sportovní gymnastika, 
umělecká gymnastika, trampolína,  
vzpírání, stolní tenis, badminton, box, 
zápas řecko-římský, volný styl 
Deodoro: moderní pětiboj, jezdectví, 
pozemní hokej, střelba, basketbal 
(část zápasů), horská kola, BMX, vodní 
slalom  
Podrobné informace o Letních 
olympijských hrách 2016 v Riu 

naleznete na webu: http://www.rio2016.com/  

 
Přehled sportovišť (s fotem či grafickou vizualizací):                                        
COPACABANA:    
   Beach volleyball arena (1) (plážový volejbal),     

   Fort Copacabana (2) (dálkové plavání, silniční cyklistika,    

                               triatlon) 

   Lagoa stadium (3) (kanoistika, veslování)               

   Marina da Glória (4) (jachting)                                                                                            1 

 
 
 
 
 
 
 
                                        2                                                      3                                                      4                   
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MARACANÃ:                                                                                                    5 
   Olympic stadium (5) (kopaná, atletika) 

   Sambódromo (6) (lukostřelba, atletický maratón) 

   Maracanã stadium (7) (zahajovací a závěrečný ceremoniál,  

                                       finále kopané) 

   Maracanãzinho (8) (volejbal) 

                                                                                                                                    
 
                                         
 
 
 
 
 
                                           6                                                7                                                8                         

  
BARRA:                
   Olympic golf course (9) (golf) 

   Pontal (10) (silniční cyklistika) 

   Barra olympic park:  

   Carioca Arena 1 (11) (basketbal) 

   Carioca Arena 2 (12) (zápas řecko-římský, volný styl, judo)  

   Carioca Arena 3 (13) (šerm, taekwondo)                                                                           

   Future Arena (14) (házená)                                                                                             9 

   Maria Lenk Aquatics Centre (15) (skoky do vody, synchron. plavání) 

 

 

 

 

 

 

 

                                         10                                              11                                             12 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                         13                                             14                                              15 

 

   Olympic Aquatics Stadium (16) (plavání, vodní pólo) 

   Olympic Tennis Centre (17) (tenis) 

   Rio Olympic Arena (18) (umělecká a sport. gymnastika, trampolína) 
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   Rio Olympic Velodrome (19)  

   (dráhová cyklistika) 

   Riocentro:  

   Pavilion 2 (vzpírání)                                                                                                        

   Pavilion 3 (20) (stolní tenis) 

   Pavilion 4 (21) (badminton) 

   Pavilion 6 (22) (box) 

                                                                                  16                                              17 

 
 
 
 
 
 

 
                                             
                                  18                                                    19                                              20 

 
 
 
 
 
 
 
                                    21                                              22                                             23 

 
DEODORO 
   Deodoro Aquatics Centre (triatlon) 

   Deodoro Stadium (23) (triatlon, ragby) 

   Olympic Hokey Centre (24) (pozemní hokej) 

   Olympic Shooting Centre (25) (sportovní střelba) 

   Youth Arena (26) (basketbal, triatlon) 

   X-park: 

   Mountain Park Centre (27) (horská kola)                                                                     24 

   Olympic BMX Centre (28) (BMX) 

   Whitewater Stadium  (29) (vodní slalom) 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

                                         25                                            26                                              27 
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                                                                                                    olympijský stadión Joao Havelge                                                                             

 

                                olympijský park                                                     stadion Maracanã 
 

   Přímo v areálu olympijského parku Barra da Tijucca stojí  olympijský stadión Joao Havelange a 
tenisové centrum. Již dříve vybudované golfové hřiště se nachází stranou, ale je též součástí čtvrti 
Barra, která patří do centra olympijského dění. 
   V olympijském parku Barra da Tijuca bude v do konce 
letošního roku dokončena stavba olympijského velodromu, kde 
se uskuteční závody v dráhové cyklistice. Počítá se, že se po 
skončení her z velodromu stane součást Training Centre. Spolu 
s tenisovým centrem a Maria Lenk vodním parkem se stane 
nejmodernější základnou pro výcvik vrcholových sportovců v 
Jižní Americe. 
Kapacita velodromu počítá s 5000 stálých míst a s dalšími 800 
dočasných míst. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do haly 
pro  tělesně postižené osoby. Projekt se bude pyšnit i LEED 
certifikací – energeticky úsporná budova.  
   Ve výstavbě jsou další dva stadióny, Olympic Aquatics 
Stadium a Future Arena. Zajímavostí je, že Future Arena 
(bude v ní probíhat turnaj v házené) bude po skončení her 
demontována a její konstrukce poslouží k výstavbě školy. 

   Výrazný pokrok byl učiněn v oblasti infrastruktury, byl dokončen koridor o délce 39 km, který 
spojuje čtvrť Barra s mezinárodním letištěm v Riu. Další síť, Light Rail Transit, spojí hlavní 
autobusové nádraží v Riu s letištěm, ale i s přístavem a historickým centrem města. 
   Problémy organizátorům způsobuje čistota zátoky Guanabara, tedy v tomto případě spíše 
nečistota. V zátoce budou probíhat klání jachtařů a mnozí se dali slyšet, že to tam páchne jako ve 
stoce. Leč organizátoři jsou jiného názoru, vždyť zátoka je způsobilá ke koupání. Leč jiný kraj, jiný 
mrav.  
Nebuďme ale nespravedliví, Brazílie sportem žije, zvlášť fotbalem. Věřme, že bude žít i olympiádou a 
hry v Riu budou patřit k vrcholu sportovního dění v roce 2016 a vydaří se alespoň tak, jako MS 
v kopané 2014. 
 
Podkladem k tomuto článku 
byly informace z webu: 
http://www.rio2016.com/ 

                                   -jpb- 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 
SEJDEME SE V ALHAMBŘE ? 
   O nikoliv, tam jsme se sešli naposledy snad někdy v roce 1980. Tentokrát se sejdeme, 
jak již tradice několik let velí, v klubovně Střeleckého svazu v pražských Holešovicích v 
sobotu 17. října 2015. Hostitelem bude jako vždy Láďa Janoušek a pokud jste tam ještě 
nikdy nebyli, pak vězte, že budeme na adrese v ulici U Pergamenky 3 na Praze 7. Objekt se 
nachází v severovýchodním rohu Ortenovo náměstí a nejlépe se tam dostanete pěšky nebo 
jednu stanici tramvají od nádraží Holešovice. Kdo nehodlá bloudit, nalistuje si v zpravodaji 
1/2015 na straně 2 mapku, ze které již bude vše jasné. Začátek v 8.00, na shledanou se 
těší vaši vejboři. 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
   Z letošního roku máme za sebou již tři čtvrtiny, ale dle informací místopředsedy Ládi 
Janouška nemá řada z nás zaplacené členské příspěvky za letošní rok. Vyzýváme všechny 
členy Olympsportu ke kontrole, zda mají splněnou základní členskou povinnost za rok 
2015. Roční členský příspěvek činí 250 Kč. Ti kteří odebírají Zpravodaj Olympsportu 
elektronicky platí 200 Kč. Čestní členové jsou od členského příspěvku osvobozeny.  
   Členské příspěvky můžete uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na 
číslo účtu 246415329, kód banky 0300. Pro lepší identifikaci platby uveďte variabilní 
symbol ve tvaru 201500xxx, kde na místo xxx doplníte své členské číslo. Další 
možností, jak zaplatit členský příspěvek, je úhrada v hotovosti na setkání Olympsportu 
17.10.2015 v Praze. Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech můžete kontaktovat Láďu 
Janouška na telefonu 604414879 nebo na mailové adrese janousek@shooting.cz.  
 

NOVINKY OLYMPSPORTU  
 

Vzpomínka na Áju Vrzáňovou 
   K podzimnímu setkání Olympsportu 17.10.2015 v Praze připravil Jarda Petrásek návrh 
štočku do výplatního strojku POSTALIA. Vzpomíná se na něm na naši jedinou mistryni 
světa v krasobruslení Áju Vrzáňovou, která letos, 30. července, odešla do krasobruslař-
ského nebe. Rytinu štočku zhotovil náš dvorní mistr rytec Karel Pavlíček. 

   Legendární krasobruslařská hvězda 50. let Ája Vrzáňová, 
vlastním jménem Alena Vrzáňová, provdaná Alena 
Steindlerová, uměleckým pseudonymem Aja Zanova (* 16. 
května 1931 Praha, + 30. července 2015), pocházela v pražských 
Vinohrad. Otec hudebník (cellista) jí fandil, obětavá maminka malou 
Áju v lásce k zimním sportům maximálně podporovala a na ranní 
tréninky ji do Štvanice vozila. Už trenér Glocar rozpoznal 
mimořádný talent a cílevědomou houževnatost, které překonaly 
"handicap" její vyšší postavy pro krasobruslařku tak nevyhovující. 
Po válce Ája trénovala u Arnolda Gerschwillera. 
   Vrzáňová získala čtyři tituly mistryně Československa (1947-

1950). Na mezinárodní scéně debutovala na mistrovství Evropy v roce 1947 ve švýcarském 
Davosu pátým místem. A rok co rok stoupala výš. V roce 1948 na domácí půdě dosáhla na 
bronzový stupínek, v Miláně 1949 byla stříbrná a v roce 1950 v Oslu dobyla Evropský 
primát. Stihla pouze jediný start na zimních olympijských hrách 1948 v St. Moritz, kde 
obsadila 5. místo, hned za Jiřinou Nekolnou. Na světovém šampionátu ve Stockholmu 1947 
napoprvé skončila 7., o rok později v Davosu byla 5., ale v roce 1949 v Paříži to již byl její 
šampionát. Mladičká Češka jako první na světě předvedla ohromenému publiku i porotě 
dvojitého lutze. Bohužel nad její další sportovní kariérou se již začínala stahovat mračna - 
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tehdejší komunistický režim jí "zařídil" zkušební trenérskou stáž v Sovětském svazu, ale 
Ája chtěla především soutěžit a vyhrávat.  
A tak o rok později, kdy si zopakovala vítězství na MS, tentokrát v Londýně, požádala (s 
požehnáním rodičů) o politický azyl a domů se již nevrátila. Její maminka se za přispění 
přátel a velikého štěstí dostala za svou dcerou, později obě odletěly do USA, otec však tuto 
"troufalost" odpracoval v uranových dolech. Za "velkou louží" se naše skvělá 
krasobruslařka stala díky svému neobyčejně dobrodružnému osudu velmi slavná, zájem o 
její umění projevily prestižní lední revue - ICE FOLLIES, poté se stala na neuvěřitelných 13 
let přední hvězdou ICE CAPADES. 
   Po ukončení sportovní kariéry v červnu 1967 se z krasobruslení vrhla na podnikání a 
vzhledem ke svému kulinářskému umění se stala provozovatelkou proslulého podniku THE 
DUCK POINT v New Yorku. V její proslulé "Kačárně" se scházeli také slavní Češi jako 
Martina Navrátilová, Miloš Forman nebo Ivan Passer. V r. 1990 se po mnoha letech vrátila 
do Prahy, kde ji vítaly davy lidí. Se svou celoživotní kamarádkou Svatavou Chalupskou 
sepsaly knihu vzpomínek DRUHÁ KARIÉRA, v roce 2004 byla prezidentem ČR vyznamenaná 
medailí Za zásluhy v roce 2009 byla v Los Angeles jako první česká krasobruslařka 
uvedena do Síně slávy. 
   Ája Vrzáňová byla nejen úspěšnou sportovkyní, ale také velmi krásnou ženou (což 
dokazovala při svých návštěvách rodné vlasti a její věk by ji nikdo určitě nehádal) a tak při 
setkání s Čechoameričanem Pavlem Steindlerem, majitelem newyorské restaurace, to byla 
láska na první pohled (sňatek se uskutečnil v roce 1969). S osudovým mužem svého života 
prožili spoustu let pohádkového manželství, které přetrhla až nemilosrdná smrt. 
   I když v socialistickém Československu byla po dlouhé roky osobou nežádoucí, lidé na ni 
nezapomněli, stejně tak Ája Vrzáňová celých 40 let v zahraničí zdůrazňovala svůj český 
původ. Od roku 1949 nosila stále na krku zlatý přívěsek, znázorňující její roznožku, který 
dostala od maminky...  
   

V den setkání Olympsportu bude 
příležitostný otisk výplatního strojku 
POSTALIA používán na poště v Praze 6. Odběratelé novinek se mohou těšit i na dopisnici 
s přítiskem.  
 
Zuzana Hejnová mistryní světa v běhu na 400 m překážek 
   Další novinkou Olympsportu bude příležitostné razítko, které připomene asi největší 
český sportovní výsledek letošního roku, a to zisk titulu mistryně světa v běhu na 400 
metrů překážek Zuzany Hejnové na mistrovství světa v Pekingu. K použití razítka Českou 
poštou je třeba souhlas Zuzany Hejnové, a ten se zatím nepodařilo získat. Proto ta 
prodleva od světového šampionátu atletů. 
 
SCHYLUJE SE K PODZIMNÍ AUKCI 
   Oblíbený „písemný prodej“ dostanete asi do konce listopadu, na jeho seznamu pilně 
pracujeme. Pokud máte něco zajímavého ve svých přebytcích a chcete to uplatnit v naší 
aukci, přineste to na naše setkání v Praze nebo pošlete seznam položek (vhodný je i jejich 
sken) na adresu divis.vaclav@centrum.cz .                                                      -jp- 
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T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       T é m a t i c k ý  z á j a z d       V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5V E R O N A F I L  2 0 1 5     
   Náš dlhoročný člen Olympsportu Pavol Ondráška sa podujal zorganizovať v spolupráci 
s bratislavskou CK PAXTRAVEL zájazd na jesenný veľtrh VERONAFIL 2015. Zasvätení vedia, že ide 
o jeden z najväčších zberateľských veľtrhov v Európe - na jeseň sa koná už 125. ročník.  
   Zájazd sa koná v dňoch 26.-28.11.2015 a ponúka ho CK PAXTRAVEL na internete. Na zájazd je 
možné prihlásiť sa priamo v cestovnej kancelárii alebo on line na  

http://www.paxtravel.sk/zajazd/verona-pre-zberatelov 
   Odchod autobusu je stanovený tak, aby sa zájazdu mohli zúčastniť aj prípadní záujemci z Českej 
republiky (napr. z Prahy bus Student agency o 5:00, vlak EC Csárdás 5:42hod). 
   Rovnaká CK zorganizovala v máji minulého roku návštevu 20. Svetového zberateľského veľtrhu vo 
švajčiarskom Lausanne. Až na dopravu (malý, nepohodlný autobus) sa účastníci (členovia 
Olympsportu a partnerskej Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov) o celej 
akcii vyjadrovali pozitívne. Tentoraz je zo strany CK garantovany väčší autobus. Zájazdu sa môže 
zúčastniť ľubovolný záujemca, podmienkou nie je členstvo v Olympsporte. 
   Je tu teda príležitosť nielen obohatiť svoje zbierky, ale aj spoznať aktuálne trendy v zberateľstve.  
No a počas zájazdu bude možnosť nadviazať, resp. utužiť kontakty – ako sa hovorí - s ľuďmi 
rovnakej krvnej skupiny... 
   V prípade ďalších otázok k organizácii zájazdu sa vážni záujemci môžu obrátiť na Pavla Ondrášku, 
e-mail: stamptk@atlas.sk.                                                                                              /PO/ 
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J A K  H O D N O T I T  C E L I S T V O S T I  Z  O H  1 9 3 2 ?  
 

   Prostudujte pečlivě to, co máte doma z materiálů k letním i zimním hrám roku 1932. Ty se, jak 
známo, konaly v USA a v naší nabídce pro písemný prodej se sešlo dostatek materiálů, aby si každý 
vybral. Ostatně uvidíte sami. Dnes Vám nabídneme malou ochutnávku, abyste věděli, co vás čeká. 
   Ta knížka se celým názvem jmenuje „Poštovní historie, vigněty a olympiády“. S větším počtem 
filatelistických dokladů z olympijských her jsme se poprvé setkali při OH roku 1932. Mám ji doma už 
dlouho, vyšla v roce 1976, no a teď na ní došlo. Začal jsem nejprve pátrat, kdo že je autorem? Došel 
jsem k závěru, že autorů bylo hned několik. Tím hlavním byl zřejmě John La Porta, před Markem 
Maestronim president SPI. A bydliště? Berwyn! Komunita s největším procentem Čechů v USA. 
George Kobylka zajišťoval tisk, ten proběhl v tiskárně K-Publishing, také berwynští, no a Joe Lacko z 
New Jersey, to je hned vedle. Z New Jersey pocházejí ještě nám dobře známý Olech Wyslotsky, 
Edwin Parasch, a máme je pohromadě všechny. Hlavní slovo měl zřejmě John La Porta. 
   Knížka formátu A5 má 205 stran v úhledné kroužkové vazbě a nás bude zajímat ta část o 
hodnocení filatelistických materiálů. 
   Začneme tedy kapitolou III. na straně 7. Nejvíce olympijských obálek je hodnoceno podle vzorce, 
který vypadá takto: hodnota obálky + hodnota známek + hodnota razítek = hodnota celistvosti. 
   Obtížné je, co dosazovat za jednotlivé hodnoty? Ceny jsou v knize uváděné v USD a dolar v roce 
1932 a nyní je sakramentský rozdíl a byl už tenkrát. Obálky byly zdobené vignětami a kašety. Snad 
bychom za rozlišovací kriterium mohli považovat to, že vigněta je povětšinou na obálce nalepená, 
zatímco kašet je natištěný. Kromě toho nezapomeňme, že vigněta je vždy dražší než kašet, řekněme 
asi dvojnásobně. Ceny kašetů se pohybují od 3 (těch je málo) do 15 USD nebo až do 35 USD (těch 
také není mnoho, ale přece jenom více). Autoři to řeší mnohastránkovou tabulkou, kde jsou 
jednotlivé ceny uvedené. Po dlouhých úvahách jsem vyslovil kacířskou myšlenku, že pro přepočet 
dolarů na koruny lze použít přepočet 1 USD = 20 Kč. Pro cenu je potom rozhodující i to, co je na 
obrázku použité jako light motiv a samozřejmě o jaký typ razítka se jedná. Nejhledanější jsou 
razítka ze sportovišť. Podívejme se tedy kde a v čem se sportovalo: 

Sportoviště a druh sportu          kapacita 
 

Olympia Stadium                         105.000        
Swimming stadion (plavání) 10.000 
Fencinng stadion (šerm)  1.800 
Auditorium (box, zápas, vzpírání) 10.000 
Long Beach (vodní sporty)  34.000 
Equestrian stadium (jezdectví) západní část města 
Rose Bowl, Pasadena (cyklistika) 85.000 
Shooting Stadium (střelba)  Elysian Park 
Grifith Park    50.000 m chůze 
San Pedro Harbor (přístav)  jachting 
Inglewood    marathon 
 
   Druhou část ceny tvoří známky. Hodnotíme pouze známky olympijské. Byly tři, dvoucentovka k 
zimním hrám a tří a pěticentovka k letním. Neolympijské známky doporučuji nehodnotit. Bohužel 
neznám tehdejší sazby poštovného v USA, ale zdá se mi, že se tam lepilo, co komu přišlo pod ruku a 
v 1. den platnosti zejména. Vím jen, že základní sazba v místě byla 2c a doporučeně 5c. V 
hodnocení se však důsledně rozlišuje single známka, plate single známka, čtyřblok, plate čtyřblok, 
šestiblok a plate šestiblok a dvoupásky. Slovo plate lze přeložit jako deskové číslo, tištěné na okraji 
známkového listu. Moc se jich nezachovalo, ze stovky obálek, které mi prošly rukama byly s 
deskovými čísly asi čtyři kousky. 
   Odlišně jsou však hodnocené kašetované obálky všeho druhu a jinou cenu mají FDC bez kašetu, 
pouze s olympijskou frankaturou a PR1 (razítko 1.dne vydání). Je zajímavé, že ocenění FDC bez 
kašetů, ale s vignětou, jsou hodnocené stejně jako FDC bez kašetu, tedy podle sloupce vpravo. 
Podívejme se, jak se na cenách jednotlivých zásilek podílejí frankatury. 
   Nu a zbývá nám část nejtěžší, totiž ocenění razítek. Budeme si pamatovat, že originál PR1 při 
zimní olympiádě nemůže mít jiné datum 25.1.1932. Obdobně PR1 z letních her má datum 15. 
červen 1932. Všechna razítka s tímto datem jsou považovaná za PR1. Zato razítka s datem jiným, 
byť by na nich bylo napsáno desetkrát FDC, jimi nejsou. Pozor na to, že i razítka denní, mají-li 
správné datum, jsou PR1. 
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   Cena razítek je komplikovaná a neobejdete se bez 
mnohastránkových tabulek. Většinou se pohybuje od 5 do 15 
USD za kus. Považoval bych za únosné i zde brát při přepočtu 
dolarů na Kč kurs asi 20 Kč za USD. Strojová jednootisková 
razítka jsou zřejmě nejrozšířenější. Časový údaj je nastaven na 
7.00 ráno, výjimečně na 10.30 dopoledne. Za otisk můžeme 
počítat cca 2 USD. Některá strojová razítka mají i rozlišovací 
pomocná čísla. Znehodnocovací částí je většinou pravá polovina. 
Je sestavena z vlnitých linek, kterých je šest nebo sedm, Ve 
znehodnocovací části mohou být i jiná vyobrazení, písmena, 
vlajky, jednoduché kresby. Ruční razítka mají klasický kruhový 
tvar většího průměru než denní razítka strojová. Po straně DR 
bývá cosi, co mi připomíná ragbyovou šišku, ale jde o co 
nejdokonalejší znehodnocení poštovní známky. Relativně 
poměrně často se setkáváme se SR větších rozměrů se dvěma, či 
třemi vodorovnými břevny a písmennou zkratkou USS, Zde se 
jedná o razítko lodní pošty, nejspíše zkratku UNITED STATES 
SHIPS (loďstvo USA), v jejímž domicilu najdeme i jméno plavidla, 
případně i domovského přístavu.Nalézt můžeme i texty 
OPENNING DAY, CLOSING DAY,12.DAY. Podívejme se na několik 
příkladů zásilek s výpočtem jejich ceny. 
 

                                                    
POPIS POLOŽEK 
   FDC, podaná letecky bez kašetu a bez vigněty s deskovým číslem 
20816, podaná 25.ledna 1932 v 10.30 AM. Jednootiskové SR pošty 
Lake Placid se šesti znehodnocovacími vlnovkami. Frankatura 4x2c 
(čtyřblok) s deskovým číslem počítáme 5 USD. Původně se začalo 
razítkovat v 7.00 AM, asi po hodině byl údaj na razítku nahražen 
časem 10.30.AM, razítko s podacím časem po 10.30 hodnotíme + 2,00 USD. Naše ukázka tedy činí 

celkem 140,- Kč. 

   Naše druhá ukázka představuje rovněž obálku se dvoucentovým 
čtyřblokem, ale bez deskového čísla. 
Použité ruční razítko je běžné denní a vidíme, že se skládá ze dvou 
částí. Použité je na poště Washington DC. Za čtyřblok napočítáme 
1,25 USD, za razítko 2,00 USD 
což činí 125,- Kč. 

   Třetí obálka je v našem pojetí 
už klasická FDC. Podívejme se na ocenění. Trojbarevná 
frankatura 8.5 USD, den D je tentokrát 15. červen 1932 a za 
kašet přičteme 2,00 USD, stejně jako za razítko. Celkem to 

máme za 250,- Kč. 

   Newmannovy R zásilky jsou 
asi nejhledanější z olympijských 
materiálů roku 1932. Jedná se o doporučeně odeslané obálky se 
zvláštním, zřejmě ručně vyrobeným razítkem. Odeslané byly 
výhradně 15.6.1932 v den vydání olympijských známek. Razítka 
se vyskytují na přední i zadní 
straně dopisů a podle toho je 

navrhovaná cena 5 nebo 10 USD. Tato položka je ceněna takto: 
kašet podle oficiálního plakátu her 17,00 USD, frankatura 19,00 
USD, razítko na přední straně 10,00 USD, tedy celkem 920.- Kč. 

   Poslední ukázkou je celinová obálka s dofrankováním. 
Nalezneme zde plate čtyřbloky hodnot 4 a 5 c, 4x3 c což je 2+ 
15+2 =19 USD, takže 380,- Kč. 
   Na závěr nabídka. Knížka, o které dneska šla řeč, je Vám k dispozici. Máte li zajímavé obálky z 
oné doby, zašlete jejich xeroxy nebo sken (+ 13.- Kč poštovného) a já Vám zpátky pošlu jejich 
cenové ohodnocení (olympsport@gmail.com).                                          -jp- 

známky kašet FDC 

2c single 0,75 0,60 

2c plate 2,00 1,50 

2c 4blok 1,25 1,10 

2c plate 4blok 7,00 5,00 

2c plate 6blok 13,00 11,00 

3c single 1,25 1,00 

3c plate 3,00 2,00 

3c 4blok 2,00 1,50 

3c plate 4blok 7,00 4,00 

5c single 2,00 1,50 

2páska 3c 2,00 1,50 

5c plate 4,50 3,00 

5c 4blok 3,50 2,25 

5c plate 4blok 15,00 7,00 

3c+5c pohromadě 4,00 3,00 

3c+5c 4bloky 6,50 4,50 

3c+5c plate 4bl 27,50 13,00 

2+3+5c 8,50 5,00 
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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  ( 7 0 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (9. část) 
 
JUDO 
 
ADAMS  Neil Adrian (Velká Británie)  – stříbro ve váze polo-střední do 78kg 
FM Z  NĚMECKO 1994 obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
     (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
CIOC Mihai (Rumunsko)  – bronz v kategorii open 
FRATICA Mircea (Rumunsko)  – bronz (byly uděleny dvě bronzové) ve váze polo-střední do 78kg 
FM Z  RUMUNSKO  1984  Yv. BF 171 (171/2) Mi. BF 210 ( 4089/94) 
     (viz reprodukce u XXII. Olympiáda, lehká atletika, Ionescu) 
     1984  Yv. BF   Mi. 4093 (4089/94) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau, 8. - 5.8.1984 

 
 
 

 

 
 
 
SAITO Hitoshi (Japonsko)  – zlato ve váze těžké nad 95 
kg 
FM Z  AIUTUKI   1988 Yv. 474 (472/5)  Mi. 640 (638/41) 
  LESOTHO 1996 YV. BF (jméno na okraji) Mi. BF 118 (117/8) 
  SIERRA LEONE  1989 VY. 938 (938/41)  MI. 1165 (1164/71) 
 
SEISENBACHER Petr (Rakousko) – zlato ve váze střední do 86 kg 
FM Z  GRENADA 1992 Yv. 2144 (2142/5) Mi. 2445 (2440/7) 
  PARAGUAY  1985 Yv. MF 2143a s kuponem  Mi. MF Kb 3830 
    1985 Yv. A1123a s kuponem Mi. NF Kb 4308 
    1986 Yv. 2228a Mi. MF Kb 3830 
               ( přetisk  MF 2143a a 2143 s nápisem „ X Juegos Panamericanos“) 
    1987 Yv. 2286a Mi. Kb 4078 
     ( přetisk „Olymphilex“) 
     1991  Yv. MF A 1198a Mi. MF Kb 4536 
    (přetisk MF A1123a s nápisem „ Partecipation de Alemania unidada“) 
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WIENEKE Frank (Spolková republika N ěmecko ) – zlato ve váze polo-střední do 78kg 
FM Z  NĚMECKO   1994 obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
     (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
  GRENADA 1995 Yv. 2571 (2570/7) Mi. 2965 (2964/71) 

  MALEDIVY  1985 Yv. 1000 (998/1001) Mi. 1105 (1103/6) 
 
YAMASHITA Yasuhiro (Japonsko)  – zlato v kategorii open   
FM Z  DOMINIKA  1996 Yv. 1964 (1958/66) Mi. 2159 (2153/70) 
  St. VINCENT 1995 Yv. 2546 (2540/7) Mi. 3191 (318592) 

1996 Yv. 2960 (2960/8 in MF) Mi. 3613 (3613/21) 
 

 
 
 
 

 
ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ 
 
ANDREI Vasile (Rumunsko)  – zlato ve váze těžké do 100kg 
DOLIPSCHI Victor (Rumunsko)  – bronz ve váze super-těžké nad 100kg 
DRAICA Ion (Rumunsko)  – zlato ve váze střední do 82kg 
MATEI Ilie (Rumunsko)  – stříbro ve váze lehčí těžké do 90kg 
RUSU Stefan (Rumunsko)  – bronz ve váze welterové do 74kg 
FM Z  RUMUNSKO  1984  Yv. BF 171 (171/2) Mi. BF 210 ( 4089/94) 
    (viz reprodukce u XXII. Olympiáda, lehká atletika, Ionescu) 
     1984  Yv. BF   Mi. 4092 (4089/94) 

1985 mechanické razítko používané v Bacau 1, 11.8.1984  
  (se jmény 5 zápasníků) 

 
LISJAK Vlado (Jugoslávie)  – zlato ve váze lehké do 68kg 
MEMIŠEVIČ Refik (Jugoslávie)  – stříbro ve váze super-těžké nad 100kg 
TERTELIJE Jozef (Jugoslávie)  – bronz ve váze těžké do 100kg 
FM Z  JUGOSLÁVIE   1984  Yv. 1956 (1955/62) Mi. 2076 (2075/82) 
                          (v aršíku s kuponem uprostřed) 
 
MAENZA Vincenzo (Itálie ) – zlato ve váze lehké muší do 48kg 
FM Z  DOMINIKA 1992 Yv. 1410 (1408/11)  Mi. 1588 (1584/91) 
 ITÁLIE   1984 poštovní lístek s přítiskem jeho jména 
 
MIYAHARA Atsuji (Japonsko)  – zlato ve váze muší do 52kg 
FM Z  UGANDA 1985 Yv. 387 (385/8) Mi. 442 (440/3) 
    1985 Yv. BF 49 Mi. BF 52 
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PASSARELLI Pasquale  (Spolková republika Německo) – zlato ve váze bantamové do 57kg 
FM Z  NĚMECKO  1994 obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
     (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
  GAMBIA   1985 Yv. 561 (559/64) Mi. 578 (576/81) 
  TOGO  1984 Yv. BF 225 (221/6) Mi. BF 251 (245/52) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU  
 
ATIYEH Joeph (Sýrie)  – stříbro ve váze těžké do 100kg 
BANACH Louis (USA)  – zlato ve váze těžké do 100kg 
FM Z  DOMINIKA 1995 Yv. 1768 (1767/74) Mi. 1985 (1984/91) 
 
IRIE Takashi (Japonsko)  – stříbro ve váze lehké muší do 48kg 
FM Z  TOGO  1985 Yv. BF (Mi. BF251 s přetiskem jména) 
      Mi. BF 274 (268/75) 
 
PUSCASU Vasile (Rumunsko)  – bronz ve váze těžké do 100kg 
FM Z  RUMUNSKO 1984     mechanické razítko používané v Bacau 7 15.8.1984 
 
TRSTENA Saban (Jugoslávie)  – zlato ve váze muší do 52kg 
FM Z  JUGOSLÁVIE  1988 Yv. 2202 (2199/206) Mi. 2321 (2318/25) 
             (k vítězství v r.1988 se středním kuponem, viz reprodukce u XXIV. Olympiáda) 
 
 
PLAVÁNÍ  
 
ANDREWS Theresa (USA)  – zlato na 100m znak a zlato v polohové štafetě na 4x100m v soutěži žen 
(štafeta ve složení Theresa ANDREWS, Mary T. MEAGHER, Nancy HOGSHEAD, Tracy CAULKINS)  
FM Z  MALEDIVY  1985 Yv. 999 (998/1001) Mi. 1104 (1103/6) 
 
BIONDI Matthew (USA)  – zlato ve štafetě na 4x100m volným způsobem (štafeta ve složení  
Chris CAVANAUGH, Rowdy GAINES, Michael HEATH, Matthew BIONDI) 
(filatelistický materiál viz XXIV. Olympiáda) 
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CAULKINS Tracy (USA)  – zlato na 200m volným způsobem, zlato na 400m volným způsobem a zlato 
v polohové štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Theresa ANDREWS, Mary T. MEAGHER,  
Nancy HOGSHEAD, Tracy CAULKINS) v soutěži žen 
FM Z  GHANA  1996 Yv. BF303 (303/4) Mi. BF 300 (300/1)  
  TRINIDAD A TOBAGO  1984 Yv. 503 (503/6) Mi. 499 (499/502) 
    1984 Yv. BF37 (s 503/6) Mi. BF37 (s 499/502) 
 
DELCOURT Frederic (Francie)  – stříbro na 200m znak 
FM Z  TOGO  1985 Yv. BF  Mi. BF 272 (268/75)  
      (Mi. BF249 s přetiskem jména) 
                                            

 
 
 
 
 
 
GROSS Michael (Spolková republika N ěmecko ) – zlato na 200m volným způsobem, zlato na 100m motýlek, 
stříbro na 200m motýlek a stříbro ve štafetě na 4x200m volným způsobem (štafeta ve složení 
Alexander SCHOWTKA, Thomas FAHRNER, Dirk KORTHALS, Michael GROSS) 
FM Z  GAMBIA  1985 Yv. 563 (559/64) Mi. 580 (576/81) 
   1995 Yv. 1868 (1866/75) Mi. 2141 (2139/45) 
   1996 Yv. BF316 (315/6) Mi. BF305 (305/6) 
  NĚMECKO     1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
   (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
  GUINEA BISSAU  1984 Yv. 326 (321/7)  Mi. 823 (818/24) 
  GUYANA 1994 Yv. 3552 (3524/32) Mi.  
  LESOTHO 1996 Yv. BF122 (121/2) Mi. BF118 (117/8) 
   

 
 

 
Pokračování příště                                                 
 
Z italského originálu 
připravil Laco Kajaba 
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Aténske 
medzihry  

Dva neúspechy - v Paríži a Saint Louis - zobrali 
olympijskému hnutiu načas dych. A keď z hry 
vypadol Coubertinom s nádejou očakávaný Rím, 
neboli vyhliadky do budúcnosti ružové. Keď sa 
však v roku 1906 završilo desaťročie od obnovenia 
hier, podujali sa Gréci na prípravu „mimoriadnych" 
olympijských hier. Pravdu povediac, išlo o rea-
lizáciu snáh získať právo usporadúvať hry v Grécku 
natrvalo. Bolo to v príkrom rozpore s 
Coubertinovou myšlienkou o potrebe in-
ternacionalizácie olympijského hnutia. Faktom 
zostáva, že táto predstava mala a má priaznivcov i 
mimo Grécka dodnes a posilňovali ju tendencie 
k bojkotom a „trucpodnikom", známym z ne-
dávnej minulosti. 
Píše sa však rok 1906. Zakladateľ novodobých 
olympijských hier sa zmieruje s myšlienkou 
olympiády mimo poradia, ktorá by mohla 
znamenať transfúziu nových síl olympijskému 
hnutiu. A tak sa koncom apríla a začiatkom mája 
stretáva v Aténach takmer 900 športovcov z 20 
krajín, medzi nimi i 26 z Čiech. Po „domácich" 
hrách pre Američanov v St. Louis je tu predsa len 
reprezentatívnejší výber, hlavne z Európy. 
Paioniova Niké, známa už z prvej olympijskej série, 
sa tentoraz stala motívom veľmi peknej oficiálnej 
vinety (propagačnej nálepky), ktorú v rôznych 
farbách a dvoch druhoch zúbkovania vydal 
organizačný výbor hier. Vinety vlastne nepredsta-
vujú filatelistický materiál, ale skutočnosť, že sa 
používali v poštovom styku, najčastejšie na pre-
lepenie zadnej chlopne obálky a plnili 
propagačnú úlohu spolu so známkami alebo boli 
jediným „propagátorom", sú v exponátoch v 
obmedzenom množstve tolerované (1). Sú pritom 
špecialisti, ktorí sa koncentrujú výlučne na tieto 
nálepky, z ktorých dýcha nezriedka nostalgická 
krása starých čias i dokonalej práce grafikov i 
tlačiarov. 

Hry boli teda zas pod Akropolou, ktorú nájdeme 
nielen za chrbtom Niké, ale i v pozadí antických 
zápasníkov (2). Pankration bol kombináciou zápasu 
s boxom a bol ozaj tvrdým športom. Bojovalo sa 
totiž dovtedy, kým sa jeden zo súperov nevzdal 
alebo neklesol. Dnešné zápasnícke štýly sú 
predsa len „športovejšie". 

Grécka pošta opäť vydala k hrám krásnu sériu 
štrnástich olympijských známok (tá z roku 1896 
bola 12-kusová a tlačili ju v Paríži), ktorú 

vytlačila pre zmenu v Londýne firma Perkins, 
Bacon a spol. Tvorilo ju deväť antických motívov, 
niektoré obrázky sa opakovali na rôznych 
nominálnych hodnotách. A že mali pankratisti 
svojich mytologických predchodcov, dokazujú Her-
kules a Anteus v držaní (3), ktoré by v 
zápasníckych arénach na počiatku nášho storočia 
iste naši dedovia znalecky klasifikovali ako 
„dvojitý nelson". Pre tých, čo v detstve nečítali 
populárne Petiškove grécke báje, môžeme 
prezradiť tento výsledok: Herkules, ako sa patrí 
na bájneho hrdinu, podľa očakávania vyhral. Úlohu 
favorita splnil vo všetkých prípadoch, psychofyzický 
útlm zrejme nepoznal... 

Antické hry začínali podľa legiend zápalnou 
obeťou najvyššiemu z bohov Olympu - Diovi. 
Bežec, ktorý dobehol k obetnému oltáru, dostal od 
kňaza horiacu pochodeň, ktorou zapálil posvätný 
oheň (4). Túto tradíciu oživili a „zmodernizovali" 
2712 rokov po prvých antických hrách organizátori 
OH 1936 v Berlíne. Vtedy sa prvý raz vydali bežci 
z Olympie do dejíska hier. V Aténach roku 1906 sa 
síce behalo, ale len v atletických disciplínách. 

                        MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Z Atén  
do Londýna   
 
   Niké (1) sa v Aténach v roku 1906 na našich 
športovcov neusmiala, ba ani ziskom dvoch 
bronzových medailí Zdeňka Žemlu vo dvojhre a 
štvorhre (s bratom Ladislavom) tenisti našu 
olympijskú bilanciu neobohatili - lebo štatistiky 
MOV tieto medzihry proste „nevedú". Štvrté miesto 
v hode diskom obsadil Bratislavčan Juraj 
Luntzer, ktorý štartoval aj v päťboji, alebo – ako sa 
vtedy hovorilo - v pentathlone. Klasický pentathlon 
tvorili hod diskom, skok do diaľky, hod oštepom, 
beh na jeden štadión (dráha bola priama, dlhá 
192,27 m) a zápasenie. 
V antike sa behávala okrem vzdialenosti jedného 
stadia i dvojitá, zvaná diaulos - a beh vytrvalostný. 
Štadión v Olympii, ako to bolo v tých časoch 
bežné, nemal ovál, a tak sa bežci obracali pri 
stĺpiku do protismeru. Tak ich, v plnom behu, 
zachytáva i ďalšia z olympijských známok (2). Tre-
ťou disciplínou bol vytrvalostný beh (zvaný 
dolichos) na sedem až 24 stadií. 
Výsledky aténskych súťaží v roku 1906 neboli 
nadpriemerné, až na víťazný čas Kanaďana 
Sherringa v najdlhšom behu - maratónskom. Bol 
o sedem minút lepší než ten, ktorý dosiahol v roku 
1896 Spyridon Louis. Kanaďan pritom bežal trať 
o 1860 metrov dlhšiu," lebo na prvých novovekých 
hrách meral maratón len 40 km. A keďže je reč o 
víťazoch, pripomeňme si i druhú Niké z olympijskej 
série. Táto pochádza zo Sicílie. Mincu s jej 
motívom razili v Terracine a je na nej zobrazená 
so symbolmi lekárskeho umenia - s Asklepiovou 
palicou, okolo ktorej sa vinie posvätný had (3). 
Antickým autorom sa vydarila lepšie než tá s 
holubicou (1), ktorá podozrivo pripomína sliepku. 
Motívom poslednej známky (4) je Atlas, prinášajúci 
Heraklovi, plniacemu svoje úlohy, jablká zo 
záhrady Hesperidiek, ako ho zachytáva reliéf na 
kamennej platni z Diovho chrámu v Olympii. 
Koniec tejto histórie je, ako vieme, smutný pre 
Atlasa, ktorý háklivú úlohu spojenú so zabitím 
draka vybavil. Zachutila mu totiž sloboda, a tak sa 
mu nechcelo opäť prevziať na plecia nebesá, ktoré 
zatiaľ nosil Herakles. Ľstivý Herakles mu ich pod 
zámienkou, že si chce podložiť bremeno trávou, 
aby ho netlačilo, opäť naložil a urýchlene opustil 
miesto činu. Atlas nosí tú ťarchu dodnes a He-
rakles si užíva radostí. Je na Olympe medzi 

bohmi. A je iste jediným olympijským víťazom, 
ktorému sa dostalo tejto cti. Legenda totiž hovorí, 
že bol okrem iných triumfov aj prvým olympijským 
víťazom a že vlastne jemu vďačíme za existenciu 
hier, ktoré - podľa inej legendy - založil. 
   Z antiky sa však vyberieme do hrdého Albiónu, 
kde mali anglickí usporiadatelia, po tom, čo sa Rím 
zriekol práva usporiadať IV. OH, na ich prípravu 
len necelé dva roky. A hneď na úvod môžeme 
konštatovať, že sa im to podarilo. Prvým 
úspešným krokom bola výstavba veľkého 
olympijského štadióna s kapacitou 100 000 di-
vákov (z toho 66 000 miest na sedenie!). Bol, 
podobne ako celé hry, súčasťou areálu Britsko-
francúzskej výstavy v západnej časti Londýna, 
zvanej Shepherds Bush (5). V jeho blízkosti bol 
i poštový úrad, ktorý používal počas výstavy 
príležitostnú pečiatku. Na našej snímke je ňou 
opečiatkovaná carte maximum z čias, keď sa o 
CM ani nevedelo. Známky sa totiž vtedy často lepili 
na obrázkovú stranu pohľadnice a pošta to bežne 
trpela. CM s pohľadom na skutočne veľkolepý 
štadión je teda nedokonalou predchodkyňou tých 
dnešných, čo sa však dalo robiť, keď známka s 
námetom olympijského štadióna, ktorá by sa bola 
veľmi hodila, proste neexistovala. Anglicko, 
krajina, ktorá dala svetu prvú poštovú známku 
pred 150 rokmi, v tom čase používala jediný 
možný motív známkového obrazu: portrét 
panovníka. Tým bol vtedy Eduard VII. (6), ktorý 
hry 27. apríla 1908 slávnostne otvoril.  
MUDr, PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Do tretice kone čne 
úspech  
   Londýnske olympijské hry, ktoré sa 
opäť konali ako súčasť veľkej, tentoraz 
Francúzsko-britskej výstavy v roku 
1908, sa vymanili z jej zovretia oveľa 
úspešnejšie než hry v Paríži a St. Louis. 
I keď filatelistický to bolo opäť skromné, 
bez olympijských známok i pečiatky, hry 
boli oveľa lepšie zorganizované ako 
predchádzajúce. Okrem pečiatky zo 
Shepherds Bush, ktorú sme ukázali v 
našej minulej rubrike, existuje ešte 
jedna, ktorá tiež propaguje výstavu (1). 
Špecialista rozlíši tri typy, no bežný 
zberateľ je rád, ak zoženie čo len jeden 
kúsok. Pred viac než osemdesiat rokmi 
sa do sveta cestovalo málo a ktorýže 
Slovák si zašiel na výlet ,,za kanál"? I v 
tom je vzácnosť pečiatky, ktorá sa povodne iste 
vyskytla mnohokrát, hlavne na pohľadniciach z 
výstavy. No i tie vzal zväčša čas, a tak akú-takú 
nádej získať ozaj pekný odtlačok pečiatky (dobre 
čitateľný, správne, teda priamo postavený, nie „dole 
hlavou" - to všetko sú kritériá, ktoré musí zberateľ pri 
výbere súceho kúska zohľadniť) má našinec „za 
hranicami všedných dní", najlepšie priamo v 
Londýne. 

Pozoruhodnosťou olympijského štadióna bolo, že 
okrem atletickej dráhy (dlhej 536 m na rozdiel od 
dnešných 400-metrových) bola jeho súčasťou i 666 
m dlhá cyklistická klopená dráha a v tomto „venci" 
bol dokonca plavecký bazén 100x16 m. Okrem 
týchto športov bol štadión dejiskom súťaží aj v 
gymnastike a zápasení. Ozaj všešportový stánok. 
Jeho nedostatkom bola malá odolnosť železných 
tribún voči korózii, čo malo za následok, že toto 
veľkolepé dielo o niekoľko rokov rozobrali. 

Vo veľkom bazéne (prvá a posledná olympijská 
súťaž v stometrovom bazéne v dejiskách hier!) si tri 
zlaté vybojoval Angličan Henry Taylor. Vyhral 
preteky na 400 a 1500 m v. sp. a na poslednom 
úseku doviedol k zlatu aj britskú štafetu na 
4x200 m. Na známke, ktorá ho pripomína (2), 
vidíme aj významnú londýnsku stavebnú pamiatku, 
dramatickou a krvavou históriou známy Tower. 
Kedysi legendárne väzenie, kde padali hlavy 
mocných a slávnych, no i hlavy manželiek kráľa 
Henricha VIII., je dnes múzeom, v ktorom sú okrem 
iných pozoruhodnosti uložené i korunovačné 
klenoty. 

Svoje problémy s úplne inou korunou mali naši 
športovci. Na rozdiel od českých športovcov, 
ktorí sa na hrách od počiatku zúčastňovali 
samostatne, i keď nie bez prekážok, pod 
uhorskou polovičkou rakúsko-uhorskej koruny sa 
pre Slovákov samostatné miestečko   nenašlo.    

V drese Uhorska sa hier zúčastnili prví 
Bratislavčania, medzi nimi i atlét Juraj Luntzer, 
účastník „medzihier" v Aténach. V Londýne sa 
mu najviac darilo v diskárskej súťaži, kde 
obsadil výkonom 38,34 m pekné šieste miesto. 
Luntzer (1886-1942) bol členom bratislavského 
telocvičného spolku PTE a hoci vyhral domácu 
kvalifikáciu, do Londýna cestoval na vlastné 
náklady a za prispenia bratislavských 
priaznivcov. 
Česká výprava získala najviac úspechov na 

šermiarskych planšoch, kde vybojovala dve 
bronzové medaily, obe v šerme šabľou. Zlaté v 
súťaži jednotlivcov i družstiev (tú aj vďaka 
tesného víťazstva 9:7 nad Čechmi) získali Maďari 
(3). 
                            MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc . 
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Londýnska maratónska dráma
 

Ako súvisí Sherlock Holmes s olympijskými 
hrami? V príbehoch legendárneho detektíva 
predsa nenájdeme ani zmienky o pôsobení 
profesora Moriartyho na olympijských 
športoviskách a hoci Sherlock Holmes ovládal 
viaceré olympijské športové disciplíny, predsa to 
ani v behu, ani v boxe, ani v šerme či streľbe k 
olympijským poctám nedotiahol (1). Jeho 
duchovný otec, lekár a svetoznámy spisovateľ 
príbehov nesmrteľného detektíva, sa na rozdiel od 
Holmesa hier v Londýne v roku 1908 osobne 
zúčastnil. Nie, nesúťažil, ale bol rozhodcom a v 
tejto funkcii pôsobil i pri dramatickom behu 
maratónskom. A pôsobil snáď aj ako „prvá po-
moc", no možno, že tento „nadúväzok", vďaka 
ktorému vošla jeho účasť do dejín hier, bol neo-
ficiálny a vyplynul len zo snahy lekára pomôcť 
postihnutému. 

Tým postihnutým bol maličký taliansky bežec 
Dorando Pietri, povolaním pekár, ktorý už mal za 
sebou olympijský maratón na medzihrách v roku 
1906 v Aténach. Ten však nedokončil a ani v 
Londýne nepatril k favoritom. V pekelnej 
horúčave sa postavil na štart spolu so 74 atlétmi 
zo 17 krajín. Bol síce talianskym rekordérom na 
dlhých tratiach, ale v dusnom vlhkú pôsobil už na 
30. kilometri dojmom, že melie z posledného. 
Potom však zázračne zrýchlil a na štadión vbehol 
s veľkým náskokom. Sily mu však rýchlo ubúdali a 
pridružila sa i dezorientácia, takže sa najprv roz-
behol po dráhe opačným smerom. Potom sa síce 
potácal správnym smerom, no po druhom páde 
na dráhu sa v bráne štadióna objavil 
prenasledovateľ, Američan John Hayes. Vtedy sa 
Pietriho ujali dvaja činovníci, ktorí ho možno v 
obave pred ďalším víťazstvom amerického atléta 
(už aj vtedy existovala športová veľmocenská 
rivalita!) doslova doniesli do cieľa. Jedným z tých 
„pomocníkov" bol práve sir Arthur Conan Doyle. 

Keďže sa detektívka, hoci i klasická, akou 
príbehy Sherlocka Holmesa a jeho priateľa dr. 
Watsona nepochybne sú, považuje nespravodlivo 
za menej hodnotný literárny žáner, nedočkal sa 
zatiaľ Doyle zvečnenia na známke svojej rodnej 
alebo inej serióznej známkovej krajiny, doložíme si 
ho aspoň jeho slávnym hrdinom. 

A aký bol koniec nešťastného Pietriho, ktorého 
rozhodcovia pre prijatie cudzej pomoci diskvalifi-
kovali? No, lepší než sa čakalo. O dopingu vtedy 
reč nebola (i tu, podobne ako v St. Louis domino-
val predovšetkým strychnín), a tak sa z jeho 
obete stal nakoniec hrdina hier. Napriek 
protestom publika i talianskych činovníkov síce 

 zostal bez medaily, no kráľovná Alexandra (2) mu 
venovala veľký zlatý pohár „za statočnosť". 

O úspechoch českých šermiarov sme hovorili v 
minulej kapitole. Výpravu Českého olympijského 
výboru viedol priekopník športu všetkého druhu, 
sám aktívny športovec a neobyčajne činorodý 
funkcionár Josef RössIer-Ořovský. Ako vyplýva z 
pohľadnice (3), ktorú poslal z výpravy Českého ski 
klubu do Krkonôš (bol samozrejme jej organizáto-
rom), bol zároveň predsedom Českého yacht 
klubu. To však nebolo všetko: okrem iného stihol 
byť spoluzakladateľom českej amatérskej 
atletickej únie, českého olympijského výboru i 
Svazu kanoistu království českého a ako rozhodca 
bol činný aj v ľadovom hokeji a vo futbale!  

                         MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

Sir Arthur 
Conan Doyle se 
přeci jen dočkal 
zvěčnění na 
známce 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Královna Alexandra předává zlatý pohár 
Dorando Pietrimu. 
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1 0 0 .  v ý r o č í  n a r o z e n í  f o t b a l o v é h o  s i r a  
 

 
   Prvního února 2015 by oslavil sté narozeniny rytíř zelených 
trávníků, sir Stanley Matthews (1.2.1915-23.2.2000). Během 
své kariéry, která trvala neuvěřitelných 33 let, hrálo obávané 
levé křídlo pouze za dva kluby: Stoke City (1930-1947, 1961-
1965), za Blackpool FC (1947-1961). Pro oba kluby 
představuje nejlepšího hráče jejich historie. V mužstvu 
Blackpoolu např. rozhodl málem prohrané finále Anglického 
poháru v roce 1953, kdy Bolton ve Wembley vedl už 3:1. Po 
třech pěkných akcích Stanley Matthewse, po kterých 
hattrickem skóroval Mortensen, získal FC Blackpool výhrou 4:3 
vytouženou trofej.  

   Mladý Stanley začínal 
v první lize sotva 
sedmnáctiletý a poslední 
zápas hrál 6.2.1965 proti 
Fulhamu a bylo mu 
padesát let a pět dnů. Ve 
stejném roce se přišli 
s jeho kariérou rozloučit 
fotbalisté z celého světa. 
Československý fotbal se 
rovněž podílel při jeho 
rozlučce. Ve Stoke před 
45000 diváky se 
Matthews loučil v utkání 
Výběr Anglické ligy proti 
výběru FIFA. Za „zbytek 
světa“ hráli i Josef 
Masopust, Jozef Popluhár 

a Svatopluk Pluskal, tedy trojice, která nás reprezentovala i v mužstvu světa proti Anglii při výročí 
sta let anglického fotbalu. Za výběr FIFA nastoupili mimo jiné Lev Jašin, K.H. Schnelilinger, Alfredo 
Di Stefano, Ferenc Puskas či Ladislao Kubala. Zápas skončil vítězstvím FIFA 6:4.  
   Při příležitosti padesátin Matthewse mu britská královna Alžběta udělila titul Sir. Stanley Matthews 
se tak stal prvním fotbalistou, kterému se dostalo této pocty. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším 
fotbalistou Anglie (1948, 1963). V roce 1956 získal jako vůbec první hráč Zlatý míč pro nejlepšího 

fotbalistu Evropy.  
   Za Stoke odehrál 322 zápasů, za Blackpool 379 zápasů a 
v těchto 701 utkání vstřelil 82 branek. Úspěšný byl i 
v reprezentaci, za kterou nastoupil v 54 zápasech (1934-
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1956) a dal 11 gólů. Do celkové bilance mu není započítáno 29 tzv. 
válečných reprezentačních zápasů v rámci mezi britskými fotbalovými svazy. 
Nezapomenutelný zápas hrál v roce 1937 na hřišti Tottenhamu proti 
Čedskoslovensku, kde pokořil v londýnské mlze Františka Pláničku třemi 
góly, které dal výjimečně levou nohou. Angličané tehdy zvítězili 5:4. V roce 
1956, ve svém posledním reprezentačním utkání prohnal a přehrál jednoho 
z nejlepších světových obránců Niltona Santose, kdy Anglie zdolala Brazílii 
4:2. Podílel se také na historické výhře Anglie v roce 1947 v Portugalsku 
10:0. Stanley Matthews se zúčastnil MS 1950 a 1954, ale odehrál jen dva 

zápasy. V archívech jesou 
mylně uváděny starty tři a 
mylné je také tvrzení, že 
asistoval při největší ostudě 
anglického fotbalu při prohře 
0:1 s USA na MS 1950. Na 
MS 1954 nastoupil jen 
v utkání s Belgií (4:4). 
   Po skončení aktivní činnosti 
pracoval jako manažér 
v klubu Port Vale FC (1965-
68). Poté se věnoval mládeži 
a vyučoval fotbal v různých 
částech světa (Malta, 
Kanada, aj.). V roce 1987 
převzal mezinárodní cenu 
Pierra Coubertinu, kterou 
uděluje každoročně 
Mezinárodní výbor pro fair play. Po smrti se stal legendou i když nikdy nehrál za žádný velkoklub a 
také proto, že nikdy nebyl vyloučen. I díky tomu má sochu před místním stadiónem ve Stoke. Na 
závěr přidávám ještě malou zajímavost. Je málo známé, že měl za manželku Češku, prý to byla 
první žena našeho populárního karikaturisty, malíře kresleného humoru a spisovatele Jiřího Wintra, 
který byl více známý pod pseudonymem Neprakta. 

Stanislav Kamenický 
 

 

T H I E R R Y  H E N R Y  S K O N Č I L  
 

 
   Jedna z největších hvězd francouzského a světového fotbalu ukončila po více 
než dvaceti letech koncem prosince 2014 svoji úspěšnou kariéru. Thierry 
Henry se narodil 17.8.1977 v Les Ulis na předměstí Paříže. Matka pocházela 
z Martiniku a otec z Guadeloupe. Ten také malého Henrryho vozil na tréninky 
menších pařížských klubů: Co Le Ulis (1983-89), US Palaiseau (1989-90), Viry 
Chatillon (1990-92) a FC Versailles (1992-93). Kvůli tomu otec trochu šidil 
práci a nakonec o ni přišel. Byla to oběť, ale syn mu to později bohatě 
vynahradil. Ve Versailles na sebe upoutal pozornost AS Monako, kam 

přestoupil a strávil tam nádherné roky. Vytvořil sehranou dvojici s pozdější další velkou hvězdou 
Davidem Trezeguetem a tito mladíci dovedli knížecí klub až k francouzskému titulu (1997). V AS 
Monako působil Henry v letech 1994-98. Zde si ho vyhlédl slavný 
Juventus, ale v Turíně se mu moc nedařilo. Za celou sezónu 
1998-99 vstřelil pouhé tři góly. 
   Vysvobozením pro něho byl přestup do londýnského 
Arsenalu,kam ho získal zkušený trenér Arsen Wenger, který 
Henryho  znal   z   Monaka.  V  dresu  Arsenalu působil v letech 
1999-2007 a na krátkém hostování byl v roce 2012. Nejlepší 
střelec v historii Arsenalu nastřílel v 377 zápasech 228 gólů a 
vymazal tak do té doby rekord Iana Wrighta s 185 zásahy. 
Dvakrát vybojoval s „kanonýry“ titul mistra Anglie (2002, 2004), 
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třikrát zvítězil v Anglickém poháru (2002, 
2003, 2005) a dvakrát v Community Shield 
(2002, 2004). Jako jeden z mála hráčů 
v Anglii má svoji bronzovou sochu. Stojí před 
Emirates Stadium a zobrazuje ho v typiské 
póze, v pokleku po vstřelení branky.   
   Thierryho o něco kratší, ale také úspěšná 
kariéra pokračovala na Nou Camp v dresu CF 
Barcelona (2007-2010). S katalánským 
klubem získal dva španělské tituly (2009, 
2010). A v roce 2009 ještě vítězství v Lize 
mistrů, v MS klubů, v evropském 

superpoháru a Španělském poháru. 
Závěr kariéry strávil v USA v klubu New 
York Red Bulls (2010-2014), kde si získal 
oblibu za góly střílené s jeho příznačnou 

lehkostí. Jediný úspěch si připsal v roce 
2010, kdy pomohl k vítězství v MLS 
Eastern Conference. 
   Na závěr si ještě připomeňme jeho 
úspěšné roky ve francouzské 
reprezentaci. Poprvé reprezentoval 
Francii v roce 1997 na MS hráčů do 20 let 
v Malajsii, kde se jeho tým probojoval do 
čtvrtfinále. Díky dobrým výkonům se 
dostal do výběru pro MS 1998. 
V domácím prostředí předvedlo Thierry 
Henry své přednosti a pomohl Francii 
k vytouženému zlatu. O dva roky později, 
v roce 2000 se těšil z titulu mistra 
Evropy. Na MS 2006 v Německu se Francouzi probojovali až do 
finále, kde po výsledku 1:1 prohráli s Itálií na penalty. Nebýt 
hloupého vyloučení Zidaneho, asi by finále dopadlo jinak. Proti ČR 
nastoupil dvakrát, v paměti bude ještě zápas z ME 2000, kdy gólem 
přispěl k našemu vyřazení (2:1). Podruhé nastoupil proti naší 

reprezentaci 
v přátelském 

utkání 
12.2.2003 

v Paříži, kde 
jsme překvapivě zvítězili 0:2. V anketě o 
Zlatý míč nejlepšího evropského střelce 
skončil dvakrát druhý: 2004 – 30 gólů, 2005 
– 25 gólů. Ve Francii se stal 5x Fotblistou 
roku, v Anglii jím byl v roce 2002. Francii 
reprezentoval v 57 utkáním a dal 27 gólů 
(1997-2006). 

Stanislav Kamenický    
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P r v n í  S t ř e d o m o ř s k é  p l á ž o v é  h r y   
  

   Nejen Evropské hry měly v letošním roce premiéru. V italské Pescaře se uskutečnily od 28. srpna 
do 6. září také premiérové Středomořské plážové hry. Desetidenní sportovní akce se zúčastnilo 
téměř 1300 sportovců z 24 zemí (Albánie, Alžírsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 
Kypr, Egypt, Španělsko, Francie, Řecko, Itálie, Libanon, Libye, Malta, Makedonie, Maroko, Monako, 
Černá Hora, San Marino, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Tunisko, Turecko) tří kontinentů. 
   Zástupci zemí, které omývá Středozemní moře, soutěžili v 11 sportech, které se odehrávají 
výhradně na pláži nebo v moři - aquathlon (kombinace plavání a běhu - N), plážová házená (H), 
plážový fotbal (M), plážový tenis (G), plážový volejbal (L), plážový zápas (B), ploutvové plavání (I), 
kanoistika (vytrvalostní závod - F), dálkové plavání (E), veslování (sprinterský závod - C) a vodní 
lyžování (D). 
   Nejúspěšnější zemí se stala domácí Itálie, která vybojovala 70 medailí (33 zlatých, 23 stříbrných, 
14 bronzových). Druhá skončila France s 27 medailemi (13-5-9), třetí pak Řecko, které získalo 21 
medailí (5-7-9). Aspoň jednu medaili si odvezlo celkem 16 zemí. 
 

Italská poštovní správa používala v průběhu her 12 příležitostných razítek : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                          Radek Jásek 

 
 

M i s t r o v s t v í  E v r o p y  v  b a s k e t b a l u  m u ž ů  2 0 1 5  
 

   39. mistrovství Evropy v basketbalu mužů se konalo ve dnech 4. – 22. září v Chorvatsku 
(Záhřeb), Francii (Montpellier, Lille), Lotyšsku (Riga) a Německu (Berlin). Původně se mělo konat na 
Ukrajině, ale kvůli tamějším nepokojům se Ukrajina vzdala pořadatelství. 
   Turnaje se zúčastnilo 24 týmů, rozdělených do čtyř šestičlenných skupin. První čtyři družstva 
z každé skupiny postoupila do Play off. Mistrem Evropy se stali basketbalisté Španělska, stříbro brali 
Litevci a bronz domácí Francouzi (závěrečná část turnaje se odehrála v Lille). 
   ME se zúčastnili i naši basketbalisté a dělali nám svojí hrou, založenou na perfektní obraně, 
radost. Z nesmírně vyrovnané skupiny D v Záhřebu postoupili z třetího místa. Porazili Estonsko a 
Ukrajinu, pak sice prohráli s Lotyšskem, Belgií i Litvou, ale ve všech utkáních byli více než 
důstojnými soupeři. Získali potřebné sebevědomí, což bylo základem pro super výsledek 
v osmifinále, kde doslova smetli favorizované Chorvatsko 80:59. Prohra ve čtvrtfinále se Srbskem 
sice znamenala pro Českou republiku konec medailovým nadějím, ale ve hře byl ještě boj o účast 
v olympijské kvalifikaci. V zápasech o 5.-8. místo nejdříve podlehli Itálii, ale rozhodující zápas se 
našim vydařil a Lotyšsku oplatili porážku ze skupiny. Kýžené sedmé místo, které jako poslední 
zajišťovalo účast v olympijské kvalifikaci se české reprezentaci nakonec podařilo vybojovat. 
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   K ME v basketbalu mužů 2015 byly vydány příležitostné známky:  
 
Chorvatsko 
4.9.2015, 1 zn., 
tištěna v TL (5x2) 
o 9 zn. a 1 
kuponu vlevo 
nahoře. FDC  
 
 
 
 
Makedonie 
4.9.2015, 1 zn., 
tištěna v TL (3x3) 
o 8 zn. a 1 
kuponu uprostřed, 
FDC 

 
 

Srbsko a Černá Hora, 22.5.2015,  
1 zn. a známka v aršíkové úpravě 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         -jpb- 
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Stručně na závěr:   1.                                            2.                                      3.                   
 
 
                             4.                              
 
                                                
 
                                 
                                                             6.                                                                                                   7. 
 
 
 
5.                                
                                                                                                  
 
 
                                                                                                                8. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
1. Mauritius, 1.8.2015, 9. hry ostrovů Indického oceánu 
2. a 3. Island, 30.4.2015, 16. hry malých států 
4. a 5. Estonsko, 1.7.2015, ME v lehké atletice do 23 let 
6. Makedonie, 22.4.2015, MS v házené Katar 2015  
7. Arménie, 5.8.2015, 6. celoarménské hry       
8. Kanada, 5.10.2015, hokejové brankářské legendy (1952-2015)  
9. Austrálie, 4.8.2015, Světový pohár v netballu Sydney 2015                                                 9. 

 

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

 
 

       Uzávěrka p říštího čísla je 1. prosince 2015  
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