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Setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 v Brně 
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VVVV    novém roce 2016,  roce olympijském, přeje  vedení novém roce 2016,  roce olympijském, přeje  vedení novém roce 2016,  roce olympijském, přeje  vedení novém roce 2016,  roce olympijském, přeje  vedení 
Olympsportu svým členům pevné zdraví,  hromadu štěstí  Olympsportu svým členům pevné zdraví,  hromadu štěstí  Olympsportu svým členům pevné zdraví,  hromadu štěstí  Olympsportu svým členům pevné zdraví,  hromadu štěstí  
a  hodně pohody va hodně pohody va hodně pohody va hodně pohody v     soukromém  i   profesním životě a takésoukromém  i   profesním životě a takésoukromém  i   profesním životě a takésoukromém  i   profesním životě a také                                                 
plné uspokojení  zplné uspokojení  zplné uspokojení  zplné uspokojení  z     nových přírůstků ve sbírkáchnových přírůstků ve sbírkáchnových přírůstků ve sbírkáchnových přírůstků ve sbírkách                 

 
 
 
 

J a r o s l a v  P e t r á s e k  7 5  l e t  
 

   Co napsat o takové osobnosti české a světové sportovní filatelie jakou je Jaroslav Petrásek, abych 
neopakoval to, co je známé? Třeba to, že táhne naši „Olympsporťáckou káru”, jak on sám s oblibou 
říká, drahnou řádku let, ….že je úspěšným vystavovatelem na filatelistických výstavách všech 
úrovních,. ….že odjurymanoval nespočet filatelistických výstav, včetně těch olympijských, ….že 
navrhl desítky příležitostných sportovních razítek pro Českou poštu, ….že je první na světě, kterému 
byla za filatelii udělena medaile Juana Antonia Samaranche. To vše asi víte. 
   Ale dovolte mi malé osobní vyznání: Znám Jardu pouze 15 let, ale mnohdy mi připadá, že se 
známe od nepaměti. Přestože je mezi námi věkově rozdíl generace, přesto si výborně rozumíme. Já 
se ve srovnání se zkušenostmi Jardy v olympijské filatelii pořád ještě rozkoukávám, přesto to Jarda 
nikdy nedal najevo a jedná se mnou jako rovný s rovným. Jarda je pro mne zkrátka velký vzor, 
vynikající kamarád, filatelistický partner a přítel, který vždy rád ochotně poradí, nikdy neodmítne 
pomoc a nechová se povýšeně. Za vše, co ve filatelii dokázal a hlavně za to, jaký je člověk, k němu 
chovám obrovskou úctu a snažím se od něho také učit. Ať se to týká jeho obrovských filatelistických 
znalostí, vědomostí z olympijské historie, ale také z jeho vystupování. Jeho rozvážnost, racionální 
uvažování, férové jednání a pracovitost jsou příkladné. Vy, kteří znáte Jardu déle než já, mi snad 
dáte za pravdu. 
   A co Jardovi popřát do příštích dnů? Více zdraví, ještě jednou zdraví, aby mu bylo dobře na světě.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 -jpb-         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 40 let OS         2007 Setkání OS v Brně     2008 Setkání OS v Praze           2009 Budapešť   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2011 45 let OS            2012 Lucembursko         2014 Setkání OS Brno     2015 Valná hromada SČF 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
 

V z p o m í n k a  n a  A r n o š t a  K a s s o w i t z e  
 

 

   Členská základna instituce jako je ta naše může mít různé složení.. Mohou ji 
tvořit Češi, žijící v Česku, Češi, žijící v cizině, cizinci žijící v cizině a dáme-li si 
záležet, najdeme i cizince, žijící v Česku. Arnošt Kassowitz patřil do skupiny 
členů české provenience, žijících v cizině, konkrétně v zemi helvetského kříže, 
tedy ve Švýcarsku.. Původem Pražák, snad ze Žižkova, se do svého nového 
bydliště, Winterthuru, v blízkosti německo-švýcarské hranice dostal po své 
emigraci po roce 1968 i s manželkou a dvěma dětmi, synem a dcerou. 
   Jako manuálně i technicky zručný pracovník získal dobré zaměstnání a brzy navázal na 
filatelistickou minulost z původní vlasti. K Československu zřejmě jako sběratelské téma přibyla 
známková tvorba Švýcarska, ale to nebyla ta nejdůležitější část sběratelské náplně Arnošta. Ano, 
hádáte dobře, byl to lední hokej. Jeho exponát patřil k tomu nejlepšímu, co na rámech 
filatelistických výstav existuje. Jak se dostal Arnošt do řad členů OS po pravdě řečeno nevím, ale 
nějak v tom měl prsty Jarda Justýn. Prvně jsem se s ním setkal osobně při památeční cestě 
Olympsportu na ustavující schůzi FIPO v Lausanne (1984), kamžto jsme vyrazili dvěma auty v pěti 
lidech. No a zastávka s noclehem byla právě na pozvání Kassowitzových ve Winterthuru. 
   Ten se ostatně stal naším domovem ještě vícekrát, třeba v případě, kdy jsme byli na valné 
hromadě IMOSU v tomto městě, nebo při dalších cestách do Lausanne. Arnoštovy známosti v řadách 
německých i švýcarských filatelistů nám pomohly získávat tolik potřebné kontakty na tomto 
poli.Těch vzpomínek na společné vzájemné návštěvy, i u jeho bratra v Česku, byla celá řada a jistě 
nejen já, ale i další jejich účastníci, manželé Justýnovi, Divišovi, Petráskovi, Radek Jásek a další na 
ně nikdy nezapomenou. 
   Arnošt Kassowitz zemřel v požehnaném věku devadesátitří let, 12. října 2015.  
                                                           Arnošte, díky za všechno! 
                                                            
 

   Zády otočen Jaroslav Justýn, Jaroslav Petrásek            Arnošt Kassowitz s Jaroslavem Petráskem         
         a Arnošt Kassowitz (Lausanne, 1985)                                     ( Winthetur,1992)                                                                    
 

 

 
Vzpomínka na Arnošta Kassowitze ve 
fotografiích z archívu Václava Diviše  
 
 
 
 
Zleva jeden z členů IMOS, paní Zdeňka Divišová, 

Arnošt Kassowitz a Václav Diviš (setkání IMOS, 

Schwabenheim, 1991) 
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Č l e n s k é  p ř í s p ě v k y  O L Y M P S P O R T U  n a  r o k  2 0 1 6  
 

 

Kdo z členů OS má objednány materiály u novinkáře Jiřího Hampla, bude mu při první zásilce roku 2016 
připočten členský příspěvek za rok 2016, který činí:  
 

250,- Kč – Zpravodaj OS zasílán poštou  
 

200,- Kč – Zpravodaj OS zasílán elektronicky 
 

Ostatní členové OS  jej mohou zaslat na  číslo účtu: 246415329/0300, 

variabilní symbol: 2016000xxx (xxx Vaše členské číslo), složenkou (typ „C“) na adresu: 

Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 
 

Ladislav JanoušekLadislav JanoušekLadislav JanoušekLadislav Janoušek    
 místopředseda OS a pokladník OS 

 
 

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  1 7 . 1 0 . 2 0 1 5  
 
 

   Vzhledem k tomu, že setkání Olympsportu se v roce 2014 uskutečnila v Brně, resp. ve Svitavách 
tak vedení Olympsportu rozhodlo, že v roce 2015 budou obě setkání v Praze. A když v Praze, tak 
tradičně v Holešovicích u našeho místopředsedy Ládi Janouška v sídle Českého střeleckého svazu. 
   Po rušné výměnné schůzce začalo vlastní jednání. A hned úvod byl slavnostní. Místopředseda Láďa 
Janoušek a redaktor Honza Petrás popřáli za všechny členy Olympsportu (trochu s předstihem) 
k významnému životnímu jubileu našemu předsedovi, Jardovi Petráskovi, vše nejlepší. Na Nový rok 
oslavil náš předseda 75. narozeniny.  
   Pak již slovo patřilo předsedovi, který informoval o novém uspořádání filatelistických klubů v ČR, 
které muselo reagovat na nová ustanovení Občanského zákoníku. Kluby filatelistů jsou nyní 
registrovány jako zapsané spolky nebo pobočné spolky.  
   5. prosince 2015 se uskuteční v Praze 5. valná hromadu Svazu českých filatelistů a zúčastní 
je jí za Olympsport redaktor Honza Petrás, který bude disponovat jedním hlasem (jediný Jaroslav 
Petrásek je členem SČF z Olympsportu, ostatní jsou členy SČF přes své domovské kluby). Jarda 
Petrásek bude na valné hromadě zastupovat klub filatelistů z Českého Brodu s 12 hlasy. 
   Dále předseda informoval přítomné o novinkách Olympsportu. K podzimnímu setkání bylo 
připraveno příležitostné razítko jako připomínka mimořádnosti nedávno zesnulé Áji Vrzáňové 
(viz minulé číslo Zpravodaje) a na prosinec se připravují razítka s aletickou mistryní světa Zuzanou 
Hejnovou a mistry světa ve vodním slalomu Jiřím Prskavcem s Kateřinou Kudějovou (více 
v Novinkách Olympsportu). 
   Ve dnech 18. až 20. září 2015 uspořádala Česká olympijská akademie ve spolupráci se Slovenskou 
olympijskou akademií seminář na téma „Umění a sport, umělecké soutěže na olympijských 
hrách”. Cílem setkání ve Vizovicích bylo zmapovat, jak jednotlivé oblasti umění ztvárňovaly téma 
sportu a jak se tyto obory podílely na olympijských hrách v antice i moderní době. Semináře se 
aktivně zúčastnili i tři členové Olympsportu Jaroslav Petrásek, Václav Diviš a Pavel Hladík (vedoucí 
historické sekce ČOA). Na setkání Olympsportu byly prezentovány příspěvky Jaroslava Petráska – 
Profesor Jakub Obrovský a Václava Diviše - Profesor Marcel Niederle - ilustrátor a kreslíř sportovních 
okamžiků. Obsah obou prezentací bude uveden v některém z příštích čísel Zpravodaje i pro ty z vás, 
kteří jste se nemohli setkání OS v Praze zúčastnit.   
   Na setkání OS bylo dohodnuto, že příští setkání se uskuteční na jaře 2016 v Brně v rámci 
Veletržního setkání sběratelů. Protože se tentokrát Veletržní setkání sběratelů uskuteční pouze 
v pátek 8. dubna 2016, nebude v sobotu (!), bude se konat i naše jarní setkání Olympsportu 
mimořádně v pátek 8. dubna 2016 od 12 hodin v prostorách salonku Janáček v hotelu 
Voroněž II. 
   Důležitým bodem podzimního setkání Olympsportu bylo schválení nových stanov 
Olympsportu, což je podmínka pro uskutečnění registrace Olympsportu jako zapsaného 
spolku a získání právní subjektivity. Provedením registrace byl pověřen místopředseda 
Ladislav Janoušek.  
   Přítomnými členy Olympsportu bylo schváleno nové logo našeho spolku podle návrhu Jaroslava 
Petráska.   
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   Další významnou změnou v Olympsportu je jednomyslné zvolení Josefa Kočího jako druhého 
místopředsedy, který by nás reprezentoval za hranicemi naší republiky a pomáhal předsedovi 
zejména v této oblasti.   
   Přítomní byli informováni o chystaném zájezdu na sběratelský veletrh do italské Verony jednou 
bratislavskou cestovní společností v termínu 26.-28.11.2015. Zájezd byl však nakonec pro malý 
počet zájemců zrušen a neuskutečnil se. 
   V Lake Placid se uskutečnil již XXI. světový veletrh sběratelů olympijských memorabilií, v jehož 
rámci se uskutečnilo zasedání AICO. Za rok své činnosti se AICO rozrostlo o další 4 členy a nyní již 
sdružuje 21 národních členů. Zasedání AICO se nezúčastnil žádný zástupce z Olympsportu. O 
výsledcích zasedání AICO jsme však byli informováni předsedou Romanem Babutem. Letošní 
světový veletrh sběratelů olympijských memorabilií bude hostit 13.-15.5.2016 švédský Göteborg. 
 

  
 
   Podzimní setkání Olympsportu přineslo mnoho nových informací a závěrů, jejichž naplnění by mělo 
Olympsportu přinést právní subjektivitu a tím také možnost vystupovat navenek při různých 
jednáních a či uzavírání smluv jako rovnocenný partner. Zde je několik fotografií z 68. setkání 
Olympsportu.                                                                                                       -jpb- 
 
 

       Jubilant        Nový místopředseda OS    Jan Khom a František Sopko     Projekci řídil webmaster 
Jaroslav Petrásek            Josef Kočí                                                                    Václav Diviš 

 
                        Momentky z výměnné burzy sportovních filatelistických materiálů 
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Informace z 5. valné hromady SČF 
 

 

   V sobotu 5. prosince 2015 se v Praze sešla 5. valná hromada SČF, která zvolila nové vedení SČF a 
schválila nové stanovy. Olympsport měl na valné hromadě čtyři své členy. Kromě svého předsedy 
Jaroslava Petráska, který zastupoval Klub filatelistů z Českého Brodu a redaktora Jana Petráse, který 
byl pověřen zastupovat Olympsport se valné hromady zúčastnil také Miloslav Rotport jako předseda 
České námětové společnosti a Zdeněk Svědiroh, který zastupoval filatelisty z Moravské Třebové. 
   Nové vedení SČF bylo zvoleno v tomto složení: 
Předseda: Walter Müller, místopředseda pro zahraniční činnost: Vít Vaněček, místopředseda pro 
vnitrosvazovou činnost: Jaroslav Maleček, tajemník: Julius Cacka. Členy předsednictva byli dále 
zvoleni: Vladimír Münzberger, Zdeněk Okáč, František Beneš, Josef Šolc, Petr Fencl, Bedřich Helm, 
Václav Svoboda, Milan Černík, Zdeněk Töpfer, Michal Musil, Josef Chudoba. Milan Černík se svého 
členství v předsednictví SČF vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník Lubor Kunc. Náhradníky 
jsou ještě David Schiller a Miloslav Rotport. Pro úplnost ještě uvádíme složení revizní komise: Rudolf 
Schindler a Josef Vondráček.  
   Nově schválené stanovy SČF jsou 
zveřejněny na webové stránce svazu. A 
na závěr dvě fotografie z valné 
hromady SČF.                         -jpb-                                                                                                

      Jan Petrás a Jaroslav Petrásek            Zleva: Jan Petrás, Zdeněk Svědiroh, staronový předseda   
      na jednání valné hromdy SČF              SČF Walter Müller, Miloslav Rotport a Jaroslav Petrásek 
                                                          
 

N o v á  r a z í t k a  O l y m p s p o r t u  a  Č e s k é  p o š t y  
 
 

   Pošta Praha 6 v Dejvicích používala v úterý 15.12.2015 
dva strojky Postalia s příležitostnými vložkami se sportovní 
tématikou. 
   Byl to jednak orážecí (znehodnocovací) strojek s textem: 
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 / Zuzana / Hejnová / 400m / 
překážek a dále pak výplatní strojek s vložkou (oráží 
červenou barvou),  s textem MISTŘI SVĚTA / Jiří Prskavec / 

Kateřina Kudějová / K1 / LONDÝN / 2015. 
   Příležitostné razítkování zadal OLYMPSPORT a 
pro odběratele novinek připravil ke každému 
razítku také příležitostnou dopisnici s přítiskem 
(OS-05/15, OS-06/15). 
   Zuzana Hejnová dokázala na MS v atletice 
2015 v Pekingu obhájit titul a byla to odměna za 
nevydařenou sezónu 2014, kdy byla Zuzana provázena zraněními, ale dokázala se v pravou chvíli 
vrátit a ve skvělé formě. Zisk titulu mistryně světa ji vynesl i korunu pro Sportovce roku 2015 v ČR.   
   V olympijském vodním tobogánu v Londýně si pro tituly mistrů světa dojeli poprvé ve své kariéře 
k kategorii K1 kajakáři Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová. Oba se tím pasovali do role favoritů pro 
olympijský závod v Riu.                                                                                          –jpb- 
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S P O R T O V N Í  R A Z Í T K A  Č E S K É  R E P U B L I K Y  2 0 1 5  
 

 
15/01                                              110 00  PRAHA 1  
1.12.2014 / PRAHA 1 / 1954 / 2014 / INTERNATIONAL 
/ TENNIS HALL OF FAME / 60TH ANNIVERSARY  
PR „“ 1.-10.12.  
Tenisová sí ň tradic  
- obálky se známkami  
 
 
 
 
 
 
 

15/02                                              160 00  PRAHA 6 
25.2.2015 / PRAHA 6 / SNOWBOARDING / 
MISTRYNĚ / SVĚTA / V / PARALELNÍM / SLALOMU / 
ESTER / LEDECKÁ 
SR „“  25.2. 
 
 
 
 
 
15/03                                             110 00  PRAHA 1 
PRAHA / 2015 / EUROPEAN ATHLETICS / INDOOR / 
CHAMPIONSHIPS / PRAHA 1 * 5.3.2015  
PR „“ 1.-5.3.  
 
 
 
 
 
15/04                                            160 00  PRAHA 6            
EVA VÍTEČKOVÁ / EUROLEAGUE / WOMEN / FINAL 
/ FOUR / ZVVZ USK / PRAHA 
OVS „3“   10.4. 
 
 
 
 
 
 
 

15/05                                            160 00  PRAHA 6 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU / MISTRYNĚ / SVĚTA / 
1949 / Z HISTORIE / KRASOBRUSLENÍ / AJA 
VRZÁŇOVÁ 
SR „“   17.10.  
 
 
 
 
 
 

15/06                                                 160 00  PRAHA 6 
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 / ZUZANA / HEJNOVÁ / 400 
M / PŘEKÁŽEK 
SR „“   15.12. 
 
 
 
 

 
 
15/07                                                 160 00  PRAHA 6 
JIŘÍ PRSKAVEC / KATE ŘINA KUDĚJOVÁ / K 1 / 
LONDÝN / 2015 / MISTŘI SVĚTA 
OVS „3“   15.12. 
 
 
 
 
 
 
15/08                                                170 04 PRAHA 74 
BIATLONOVÝ ZÁZRAK POKRA ČUJE / MISTŘI 
SVĚTA 2015 / KONTIOLAHTI -  FINSKO / MICHAL 
ŠLESINGR  ONDRA MORAVEC / VERČA VÍTKOVÁ  
GÁBINA SOUKALOVÁ 
OVS „61343382“   13.4.- ?  
 
 
 
 
 
 
 
15/09                                        530 02  PARDUBICE 2 
21. / ZIMNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY     
ZAMÉSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY / HARRACHOV / 
V KRKONOŠÍCH / ČESKÁ POŠTA / 24.1.2015 / 
PARDUBICE 2 
PR „“  24.-26.1.   
 
 
 
 
 
15/10                                               110 00   PRAHA 1    
PRAHA / 15.4.2015 
PR1 „“ 15.4.                   
FDC Mistrovství sv ěta  
v ledním hokeji 2015 v Praze  
 
 
15/11                                        530 02  PARDUBICE 2 
XXII. LETNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY              
ZAMÉSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY / NYMBURK / 
ČESKÁ POŠTA / 20.6.2014 / PARDUBICE 2 
PR „“ 19.-20.6.  
 
 
 
 

 
                           
                            Zpracoval Ladislav Jano ušek 
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 Športové  pr í lež i tostné  peč iatky  SLOVENSKO 2015 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                           1.                               2.                               3.                                 4. 
   
 

 
 
 
 
 
 
                           5.                            6.                             7.                                  8. 
 

1. - 26.01.2015, Štrbské Pleso, Zimná univerziáda 2015 
   2. - 26.01.2015, Hronec, Zimná univerziáda 2015 
   3. - 01.02.2015, Štrbské Pleso, 27. Zimná univerziáda, Winter Universiade 
   4. - 08.07.2015, Bratislava 1, 60. Tour International Danubien,  
                                                                                                       Peter Gašparík 2005-2015 
    5. - 22.08.2015, Trnava 1, Otvorenie City arény (futbalový štadión) 
   6. - 29.08.2015, Sliač, Medzinárodné letecké dni SIAF 2015 
   7. - 04.10.2015, Košice 1, Medzinárodný maratón mieru 
                          9. 8. - 06.11.2015, Rajecká Lesná, Peter Sagan otvára 17.ročník  
               Vianočnej pošty 
   9. - 13.11.2015, Trnava 1, Prípravný zápas Slovensko – Švajčiarsko 
                                                                                     spracoval PO (stamptk@atlas.sk) 

 
 

P ř í l e ž i t o s t n á  p o š t o v n í  r a z í t k a   N Ě M E C K O  2 0 1 5  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

7.5.2015, Bonn,  Messeganzsache Erstverwendung 25. Int. Briefmarken-Messe Essen 
                         Veletržní poštovní celina / první použití / 25. mezinárodní veletrh poštovních   
                     známek Essen 
8.5.2015, Essen,  Präsentation der Sportmarken 25. Internationale Briefmarken-Messe 7. - 9. 

Mai 2015 
Prezentace sportovních známek / 25. mezinárodní / veletrh poštovních 
známek / 7. - 9. května 2015  

13.5.2015, Giessen,  13. - 17. MAI 2015 15. HESSISCHES LANDESTURNFEST GIESSEN 
 13.-17. května 2015 / 15. hesenský zemský tělocvičný festival  
16.5.2015, Bietigheim,  Jahreskongress im Auktionshaus 14. - 17.05.2015 Ch. Gärtner  

 Internationale Motivgruppen Olympiaden und Sport  
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 Výroční sjezd / 14.-17. května 2015 / v aukčním domě / Ch. Gärtner / 
                           IMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.6.2015, Elmshorn, 125 Jahre FTSV Fortuna 1890 – 2015      125 let FTSV Fortuna 1890-2015
  

27.7.2015, Berlin,  14. EUROPEAN MACCABI GAMES BERLIN 2015 27. Juli – 5. August 
          14. evropské / MACCABI GAMES / BERLIN 2015 / 27. července – 5. srpna  
1.9.2015, Dresden, 100. Geburtstag Helmut Schön Fußball-Bundestrainer 1964 – 1978 + 1996 

Aktionstag im Stadtmuseum 
 100. narozeniny Helmuta Schöna / Fotbalový spolkový trenér 1964 – 1978 / 

Akce v městském muzeu  
27.9.2015, Elmshorn, 15. Elmshorner Stadtlauf                        15. Elmshornský městský běh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2015, Bonn,  Messeganzsache Erstverwendung Int. Briefmarkenmesse Berlin  
                          (Helmut Schön) 
 Veletržní poštovní celina / první den použití / Mezinárodní veletrh poštovních  
 známek Berlín (vyobrazen Helmut Schön) 
17.10.2015, Wolfsburg, Berlin 2015 VfL Wolfsburg Pokalsieger Damen + Herren Philatelisten Club    
                                  Wolfsburg von 1947  
 Berlín 2015 VfL Wolfsburg vítěz poháru žen + mužů / Filatelistický klub   
 Wolfsburg od roku 1947   
25.10.2015, Dortmund, Eröffnung DEUTSCHES FUSSBALL MUSEUM 
 Otevření / Německého fotbalového muzea  

                                                                                                  -jpb- 
 

 

Zem řel  Pavel  Srni ček,  gent leman,  který s i  podmani l  Angl i i  
 
 

   Životní tragédie se nevyhýbají ani slavným sportovcům. Jsou už tomu dva 
roky, kdy 29.12.2013 skončil legendární pilot Formule 1 Michael Schumacher po 
pádu na lyžích ve francouzských Alpách v kómatu, ve kterém je dodnes.  
   Na den přesně, 29.12.2015, vyhasl v 47 letech život báječného chlapíka 
s obrovským fotbalovým srdcem – Pavla Srnička. Vicemistra Evropy 1996 náhle 
postihl 20. prosince srdeční kolaps při kondičním běhu v Bohumíně, kdy byl pak 
jeho mozek 20 minut bez kyslíku. Celých devět dnů trvala nejistota a obavy 
o jeho život. Chmurné předpoklady se naplnily a bývalý gólman zemřel 
v ostravské nemocnici, poté co byl odpojen od přístrojů. Tragická událost 
zasáhla celou Českou republiku, včetně pražské Sparty, kde byl od roku 2012 
trenérem brankářů, a také Anglii.  
   Osobnosti anglického fotbalu vyjádřily svůj údiv a zármutek. Ve sdělovacích prostředcích se ozvali 
mimo jiných Paul Gascoigne, Gordon Banks, trenér Arsenalu Arséne Wenger, argentinský mistr 
světa 1978 Osvald Ardiles, připojili se i bývalí spoluhráči, kolumbijský reprezentant a kanonýr 
Newcastle United Faustino Asprilla, který se Srničkem „válel” v letech 1996-98. S bolestnou 
vzpomínkou se netajil fotbalový velikán Allan Schearer, který byl jeho spoluhráčem také v letech 
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1996-98. Velmi šokován byl také anglický útočník 
a Evropský fotbalista roku 1978 a 1979, hráč 
a pozdější trenér Newcastle (1992-97) Kevin 
Keegan, pod kterým Pavel Srniček vyrůstal 
v ikonu klubu.  
   V České republice přišli s kondolencí spoluhráči 

z ME 1996, funkcionáři, trenéři a mnoho fotbalových přátel. 
Ozvaly se všechny zahraniční kluby, kde působil. Pavel Srniček se 
narodil 10.3.1968 v Bohumíně, kde začínal s fotbalem v místních 
klubech Viktoria a ŽD Bohumín. V sedmnácti letech přestoupil do Baníku Ostrava a 
tady poznal v sezóně 1989-90 naši nejvyšší ligovou soutěž. Vojenskou službu 
absolvoval ve VTJ Tábor, kam byl převeden z Dukly Praha. V lednu 1991 odešel za 
300 tisíc liber do anglického druholigového klubu Newcastle United, s nímž zažil 
postup do I. divize. 

   Pod Kevinem Keeganem hrál United v polovině 90. let atraktivní 
fotbal, který si získal sympatie anglických fanoušků. V sezóně 1995-
96 byl klub blízko titulu, nakonec byl ale úspěšnější Manchester 
United. Úspěchem byl start v Lize mistrů 1996-97, kde i díky dobrým 
výkonům českého brankáře Newcastle porazilo FC Barcelonu 3:2, 
Dynamo Kyjev 2:0. V roce 1998 Pavlovi skončila smlouva a po 
odchytaných 149 ligových zápasech se vrátil do Baníku Ostrava. Zde 
odchytal šest utkání a ještě v průběhu roku zamířil opět na britské 
ostrovy, kam si ho „vytáhl” Sheffield Wednesday (1998-2000).  Další  

 

 
jeho kroky vedly do italské Brescie (2000-2003). Tady se potkal s dnes 
legendárním hráčem a trenérem FC Barcelona, s kterým sdílel kabinu v letech 2002-03. Následoval 
odchod do málo známého italského klubu Cosenza Calcio a v jeho dresu odchytal devět zápasů 
(2003). V roce 2004 pobyl krátce v anglických klubech FC Portsmouth (4 zápasy) a West Ham 
United (3 utkání). Ve stejném roce přestoupil do portugalské Beira Mar. Při odchodu v roce 2006 měl 
na svém kontě odchytaných 61 utkání. Svá zahraniční angažmá ukončil symbolicky v Newcastle, kde 
jako třetí gólman nastoupil pouze ke dvěma zápasům. Pro Newcastle a jeho fans se stal Pavel 
Srniček legendou už dávno před svým předčasným úmrtím, třebaže s klubem nevyhrál žádnou 
trofej. Svým gentlemanským chováním a přístupem si získal srdce všech fanoušků nejen 
v Newcastle. Celkem nastoupil k 190 soutěžním utkáním.  
   V české reprezentaci debutoval 12.10.1994 v La Valettě v kvalifikaci ME 1996 proti Maltě (0:0). 
Derniéru si protrpěl 14.11.2001 v Praze na Letné v baráži o postup na MS 2002 proti Belgii (0:1). 
Celkem reprezentoval 49x. Byl držitelem stříbrné medaile z ME 1996, kde však plnil roli náhradníka 
Petra Kouby. Přispěl k zisku bronzové medaile za 3. místo na Interkontinentálním poháru FIFA 
v saudskoarabském Rijádu (1997). V roce 2000 se stal držitelem ceny Františka Pláničky pro 
nejlepšího českého brankáře. V anketě fotbalista roku 1994 skončil třetí a v novinářské anketě Zlatý 
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míč za sezónu 2000-01 byl 
čtvrtý. Společně 
s Jaroslavem Hřebíkem, 
který si ho přivedl do 
Sparty, získali v roce 2011 
na ME s výběrem do 19 let 
druhé místo.  

   Pavel Srniček se dá jako jeden z mála českých gólmanů filatelisticky dobře zdokumentovat. Na 
aršíku Turkmenistánu je vyobrazen před utkáním kvalifikace ME 2000 v Praze na Letné 9.10.1999 
proti Faerským ostrovům (2:0). Na známce Gambie ho můžeme vidět v sestavě týmu, který prohrál 
15.12.1997 v Rijádu na Interkontinentálním poháru FIFA s Uruguayí 1:2. Do třetice je ke spatření 
opět známce Gambie. Tentokrát jde o zápas baráže o MS 2002 hraném 10.11.2001 v Bruselu proti 
Belgii (0:1). Doložit jdou také některé kluby, v kterých působil a rovněž někteří čeští i zahraniční 
spoluhráči. 
(Poznámka autora:  Možná si některý ze čtenářů říká, proč píšu jeho jméno s krátkým „i”, když 
všude je psán s dlouhým. Ale v matrikách a v jeho osobní dokumentaci je správně uváděn Srniček. 
Prý marně bojoval o správné znění, až rezignoval.) 
                                                                                                                            Stanislav Kamenický   

 
 

N e j v ě t š í  p ř e d v á l e č n ý  ú s p ě c h  S p a r t y  
 
 

   Rok po zdařilém MS 1934 v Itálii přinesl i rok 1935 další velký úspěch československého fotbalu 
v podobě vítězství AC Sparty v tehdejší nejkvalitnější a nejpopulárnější soutěži Evropy, 
v Středoevropském poháru. Sparťané se stali držiteli této prestižní trofeje hned v premiérovém 
ročníku v roce 1927. Znovu se jim ji podařilo vybojovat až v roce 1935. STEP měl 16 účastníků, 
k dosažení poháru bylo třeba překonat čtyři soupeře.  
   Jako první vyřadila Sparta First Viennu. Po nadějné remíze 1:1 ve Vídni přišel střelecký koncert 
v Praze 5:3. Druhým soupeřem byla Fiorentina, která po výhrách nad výborným Ujpestem 2:0 a 4:3 
byla mírným favoritem. Sparta však podala vynikající výkon a se slavným italským klubem zametla 
7:1, když se zaskvěli všichni útočníci. Oldřich Nejedlý a Ferdinand Faczinek dali po dvou gólech a po 
jednom přidali Oldřich Zajíček, Géza Kalocsay a Raymond Braine. Odveta byla už jen formalitou, 
takže porážka 3:1 Sparťanům nevadila.  
   V semifinále Spartu čekal další a ještě těžší italský soupeř – Juventus. V jeho dresu nastupovalo 
pět členů základní jedenáctky, která v roce 1934 vybojovala titul světového šampióna. Mistr italské 
ligy si v STEP počínal suverénně a vzbuzoval velký respekt. Na Letnou přišlo Spartu povzbudit 36 
tisíc diváků a po velké převaze viděli výhru rudých 2:0. Těšně před přestávkou skóroval Facsinek a 
v 67. minutě byl z penalty úspěšný Zajíček. Střední záložník hostí a opora čerstvých mistrů světa 
Monti se s penaltovým verdiktem nechtěl smířit a po inzultaci rozhodčího byl vyloučen.  
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   Odveta v Turíně se hrála v dusné a bouřlivé atmosféře. Domácí vedli 2:0, Nejedlý sice snížil, ale 
po proměněné penaltě Juventus zvítězil 3:1. Dnes by výsledek k postupu stačil, ale v roce 1935 se 
muselo hrát třetí utkání pravdy v Basileji, kde Sparta prožila jeden z nejslavnějších dnů ve své 
bohaté klubové historii. Duel přinesl urputný boj, ale i pohledný fotbal. Po prvním poločase vedli 
Letenští o tři góly. Dvacet minut před koncem Juventus brankou z penalty snížil. Závěr patřil 
fantastickému finiši Sparty, korunovaném parádními nůžkami Braina a gólem Zajíčka. Na ukazateli 
skóre zářilo neuvěřitelných 5:1.  

   

Ve finále čekal na Sparťany Ferencváros. První utkání se hrálo v Budapešti a maďarský mistr potvrdil 
neporazitelnost v domácím prostředí. Zvítězil 2:1, když gól Sparty dal Braine. O odvetu v Praze byl 
neskutečný zájem, jaký Praha ještě nezažila. Proto se nehrálo na Letné, ale na právě dokončeném 
stadiónu na Strahově. Na zápas hraný 15. září 1935 se podle úředního odhadu tísnilo na stadiónu 60 
tisíc diváků a dalších 30 000 fanoušků zůstalo před branami. Už do přestávky celý Strahov tleskal 
gólům Facsinka a Braineho. Po přestávce předvedl belgický útočník ve službách Sparty Braine 
lahůdku. Prošel obranou soupeře, položil si 
gólmana a pečetil na 3:0, čímž dovršil další triumf 
Sparty.  
   V roce 1936 chybělo málo, aby Sparta STEP 
obhájila. V prvním finálovém duelu ve Vídni proti 
Austrii udržela remízu 0:0 a nikdo nepochyboval, 
že bude na Strahově opět úspěšná. Ale nikdy není 
nic jisté, jediný gól odvety padl do sparťanské 
branky. I tak se Sparta s dvojím ziskem STEP a 
dalšími dvěma finálovými účastmi zařadila mezi 
nejúspěšnější týmy předválečné historie 
Středoevropského poháru. 
                                Stanislav Kamenický    
                                                             Lístek  na finálový  zápas  stál  10  Kč  a   cena  

                                                         v  sobě  zahrnovala  dávku  ze  zábavy  ve výši                                 
                                     2,31  Kč.  Dnes  by  taková  daň  asi  neprošla,   

protože sportovní  utkání  mnohdy moc zábavy      
                                                                             divákům nepřinášejí. 
 
Finálová sestava Sparty: Bohumil Klenovec - Josef Čtyřoký, Jaroslav Burgr – Erich Srbek, Jaroslav 
Bouček, Josef Košťálek - Ferdinand Faczinek, Oldřich Zajíček, Raymond Braine,  Oldřich Nejedlý, 
Géza Kalocsay - trenér Ferenc Szedlacsek 
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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 1 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (10. část) 
 
PLAVÁNÍ                                                                                                              Pokračování z minulého čísla 
 
GROSS Michael (Spolková republika N ěmecko ) – zlato na 200 m volným způsobem, zlato na 100 m motýlek, 
stříbro na 200 m motýlek a stříbro ve štafetě na 4x200 m volným způsobem (štafeta ve složení Alexander 
SCHOWTKA, Thomas FAHRNER, Dirk KORTHALS, Michael GROSS) 
   
  MALI  1995 Yv. 732 (726/35) Mi. 1333 (1327/36) 
  PARAGUAY    1984 Yv. 2137 (2137/43) Mi. 3824 (3824/30) 
       1987 Yv. 2280 (2280/5) Mi. 4072 (4072/7) 
        (přetisk Yv. 2137 nápisem „ Barcelona / Los Angeles 84“) 
       1989 Yv. A1123a s kuponem Mi. NF Kb 4308 
       1989 Yv. MF A1123a Mi. MF Kb4308 
       1991 Yv. MF A 1198a Mi. MF Kb 4536 
    (přetisk MF A1123a s nápisem „ Partecipation de Alemania unidada“) 
                              1991  Yv. A1198 (2544/7 + A1197/8  Mi. 4536 (4531/6) 
                                                   (přetisk A1123 s nápisem „ Partecipation de Alemania unidada“) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2940 (2932/40) Mi. 3603 (3595/603) 
  TOGO 1984 Yv. BF226 (221/8) Mi. 249 (245/52) 
 
PATRASCOIU Aneta (Rumunsko)  – bronz na 200 m znak v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1984     mechanické razítko používané v Bacau 3 11.8.1984 
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SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ  
 
COSTIE Candace (USA)  – zlato v soutěži dvojic (spolu s RUIZ-CONFORTO Tracie Lehuanani)  
FM Z  GUINEA 1985 Yv. 756 (756/9+A173/4)  Mi. 1012 (1012/7) 
   1985 Yv. BF (se 756)  Mi. BF 122 (122/7)  
 
RUIZ-CONFORTO Tracie Lehuanani (USA)  – zlato v soutěži jednotlivkyň a v soutěži dvojic (spolu s COSTIE 
Candace) 
FM Z  GUINEA 1985 Yv. 756 (756/9+A173/4)  Mi. 1012 (1012/7) 
   1985 Yv. BF (se 756)  Mi. BF 122 (122/7) 
  GUINEA BISSAU 1984 Yv. 324 (321/7)  Mi. 821 (818/24) 
 

 
 
 
 
BASKETBAL  
 
USA – zlato (družstvo ve složení Chris MULLIN, Vern 
FLEMING, Joseph William KLEINE, Patrick EWING, Leon 
WOOD, Steve ALFORD, Wayman TISDALE, Michael JORDAN, 
Jon KONCAK, Sam PERKINS, Jeffrey Stephen  TURNER, 
Alvin ROBERTSON) 
FM Z  AIUTAKI  1984 Yv. 407 (404/7)  Mi.536 (533/6) 
  BHUTAN  1986 Yv. 720 (718/23) Mi. 970 (968/73) 
  GABON  1984 Yv. BF    Mi. 916 (916/9) 
   1984 Yv. BF47   Mi. BF51 (s 916/9) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2856 (2854/62) Mi. 3624 (3622/30) 
    (viz reprodukce u XII. Olympiáda) 
  TANZÁNIA  1985 Yv. 266C (266A/D) Mi. 274 (272/5) 
    Yv. BF (s 266A/D) Mi. BF45 (s 272/5) 
                            (s částí družstva USA pro připomenutí jednotlivců) 

 
 

 
 
 
JORDAN Michael (USA)   
FM Z  Středoafrická republika  1993 Yv. 898 (873/99) Mi. 1515 (1490/16) 
  GAMBIA  1992 Yv. 1132 (1129/32) Mi. 1325 (1319/26) 
  GUYANA 1996 Yv. 4189 (4184/92) Mi. 5625 (5621/9)  
  KEŇA 1996 Yv. 635 (626/36 v MF) Mi. 659 (640/63) 
  NIKARAGUA 1995 Yv. 2029 (2029/34) Mi. 3634 (3634/9) 
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  PALAU  1996 Yv. 910 (905/24 v MF) Mi. 1069 (1064/83) 
  St. THOMAS e PRINCE  1992 Yv. BF (s Johnson) Mi. BF 277 (1323) 
  St. VINCENT 1992 Yv. 1589 (1589/600) Mi. 2275 (275/86) 
          (viz reprodukce u XXV. Olympiáda, basketbal, USA) 
   1996 Yv.  Mi. 3537A+B (3537A/40B) 
(aršík se 16 ks Mi. 3537A a 1 ks Mi.3538B, s podpisem v pravém dolním rohu a přidáním nápisu „Upper D.E.C.K.) 
  TANZANIA  1994 Yv. 1337 (1336/43) Mi. 1575 (1574 /84) 
  ZAIRE 1996 Yv. 1421 (1418/22) Mi. 1129 (1126/30) 
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EWING Patrick  
FM Z  GAMBIA  1996 Yv. 1870 (1866/73) Mi. 2143 (2139/54) 
                  (společně s Juan Antonio Corbalan, Španělsko) 
  St. VINCENT 1992 Yv. 1589 (1589/600) Mi. 2275 (275/86) 
          (viz reprodukce u XXV. Olympiáda, basketbal, USA) 
 
ŠPANĚLSKO  – stříbro (družstvo ve složení Juan Antônio SAN EPIFANIO, Juan Antonio CORBALAN ALFOCER, 
Jose Manuel BEIRAN LOZANO, Juan Domingo DE LA CRUZ, Fernando ARCEGA, Andres JIMENEZ 
FERNANDEZ, Fernando MARTIN, José Maria MARGALL,Juan LOPEZITURRIAGA, José Luis LLORENTE, 
Ignacio SOLOZÁBAL, Fernando ROMAY) 
FM Z  PARAGUAY  1989 Yv. 2472 (2417/5) Mi. 4424 (4423/7) 
  ŠPANĚLSKO  1995 Yv. 2955 (2954/67) Mi. 3221 (3220/3) 
   (v aršíku se jmény na okraji pro připomenutí jednotlivců) 
 
CORBALAN - ALFOCER Juan Antonio  
FM Z  GAMBIA  1996 Yv. 1870 (1866/73) Mi. 2143 (2139/54) 
                   (společně s Patrick Ewing, USA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JUGOSLÁVIE  – bronz (družstvo ve složení Mihovil NAKIČ-VOJNOVIČ, Ratko RADOVANOVIČ, Andro KNEGO, 
Rajko ŽIŽIČ, Emir MUTAPČIČ, Ivan SUNARA, Branko VUKIČEVIČ, Nebojsa ZORKIČ, Saabit HADŽIČ, Aleksander 
PETROVIČ, Dražen DALIPAGIČ, Dražen PETROVIČ) 
FM Z  JUGOSLÁVIE  1984 Yv. 1960 (1955/62) Mi 2080 (2075/82) 
 

PETROVIČ Dražen  
FM Z     CHORVATSKO   1992    ruční razítko „Vítězství Chorvatska“ používané v Záhřebu 31.12. 

1993 ruční razítko „Vítězství Chorvatska“ používané v Záhřebu 31.12. 
       1994           Yv. 232 Mi. 278 
                   razítko prvního dne používané v Záhřebu 7.6. 
                                         razítko prvního dne používané v Osijeku 7.6. 
                                                                               ruční raz. „Dražen Petrovič, Cibona“ používané v Záhřebu 22.10. 
                                                                     ruční razítko „Dražen Petrovič“ používané v Sebenici 22.10. 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
Pokračování příště   
Z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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Londýn olympijský a jubilejný 
   Záverečnú kapitolu venovanú OH v Lon-
dýne v roku 1908 začneme spomienkami na 
ich otvorenie. Bolo totiž z hľadiska nášho 
olympijského hnutia skutočne historické: 
česká výprava išla po prvý raz pod svojou 
národnou vlajkou. Táto premiéra na stadióne 
v Shepherds Bush znamenala přelom (1). 
Husársky kúsok sa na týchto hrách podařil 

pästiarom Veľkej Británie, ktorí tak ako v St. 
Louis Američania získali prvenstva vo 
všetkých váhových kategóriách. Anglicko je 
kolískou moderného boxu a v Londýne 
založili v roku 1880 prvú pástiarsku 
asociáciu na svete. Toto jubileum si o sto 
rokov neskoršie připomenula i britská 
pošta příležitostnou známkou a pečiatkou, 
ku ktorej vydala i oficiálnu maximum-kartu 
(2). 
V Londýne sa začala neopakovateľná 

,,rodinná poľovačka" otca Oscara a syna 
Alfreda Swahna zo Švédska (3) na medaily v 
streleckých olympijských disciplínách. Táto 
legendárná dvojica získala v rokoch 1908-
1924 pre svoju vlasť 6 zlatých, 5 
strieborných a 5 bronzových medailí. V 
Londýne získal debutujúci 61-ročný otec 
(jeho kariéra sa končila striebrom v súťaži 
družstiev v Antverpách v roku 1920, keď 
mal, ako si môžeme vypočítať, 73 rokov!) 
zlato spolu so synom v streľbe družstiev na 

bežiaceho jeleňa. Je to jediný príklad tohto 
druhu v dejinách hier. 
Keď sme zalistovali olympijskou 

históriou, urobíme ešte jeden krok - 
tentoraz do najživšej filatelistickej 
prítomnosti. V roku 1840 dal vynález 
neskoršieho sira, anglického poštmajstra 
Rowlanda Hilla svetu praktickú vec a nám, 
filatelistom , objekt nestarnúcej   lásky   a   
najhlbšej vášně - poštovú známku. Čierna 
známka s portrétom mladej kráľovnej 
Viktórie, slávna „penny black" sa dostala i 
na hárček, vydaný našou poštou (4) k 
150. výročiu onoho 6. mája, keď sa 
vydala známka dobýjať svět a srdcia 
svojich ctiteľov. Na našom území, v 
bývalom Rakúsko-Uhorsku, sa objavila o 
desať rokov neskôr. Do dnešných dní 
menila mnoho ráz svoju podobu a 
vydáva ju viac krajin, než je členov OSN. 
Poštové správy niektorých štátov dali 
„nezávislosť"' rôznym ostrovom, ktoré 
dovtedy využívali ich známky a nemajú 
štátnu zvrchovanosť. Urobili tak aj 
seriózne krajiny, napr. Veľká Británia 
(ostrovy Man, Jersey, Guernsey), Finsko 
(Alandy), Dánsko (Faerské ostrovy) či 
Portugalsko (Azory). Ešte šťastie, že až na 
ostrovy v Seneckom jazere či na Oravskej 
priehrade nedisponovala naša krajina 
vhodnými „terénmi". Našu vernosť filatelii 
to však neskalí - nakoniec, každý zbiera 
to, čo sa mu páči. V tom bola, je a bude 
demokracia pre všetkých. 
Ja som sa rozhodol už dávno a srdce 

som upísal predovšetkým olympijskej 
filatelii. Neviem, či láska hory prenáša, 
ale moja láska mi priniesla před pár 
dňami v Londýne na Svetovej výstave 
poštových známok ,,Stamp World 1990" 
cez hory i more pozlatenú medailu za 
exponát, ktorého ukážky sú 
dokumentáciou i v našom seriáli. V ťažkej 
konkurencii získali exponáty zberateľov z 
ČSFR vysoké ocenenia a sú prísľubom do 
budúcnosti. 
                 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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H r y  k o n e č n e  o z a j  o l y m p i j s k é  
  

Polooficiálne dostal Štokholm od MOV prísľub 
pridelenia Hier V. olympiády na rok 1912 už v 
roku 1909. Súperil s ním Berlín, no jeho 
ašpirácie uspokojili v ďalšom poradí, prideliac 
mu hry na rok 1916. dočkal sa ich však až o dve 
desaťročia neskôr. 
Švédsko je krajina so starými športovými 

tradíciami. P. H. Ling (1776-1839) položil 
základy telovýchovy a od roku 1814 bol 
riaditeľom Ústredného ústavu švédskej 
gymnastiky. V tom čase sa v mnohých krajinách 
považoval šport ako taký za vec prinajmenej 
pochybnú a ešte na prelome storočia sa u nás za 
pestovanie nekalej vášne futbalovej hrozilo 
vylúčením zo školy. Osvietenosť Lingových 
myšlienok patrične ocenili a pri príležitosti 100. 
výročia jeho smrti sa v roku 1939 konala prvá 
lingiáda (1). Jej súčasťou bolí masové 
telovýchovné vystúpenia, aké sa v Čechách pod 
zástavou Sokola konali už od roku 1882. 
Na rozdiel od svojich predchodcov mali 

usporiadatelia hier plnú podporu vládnych 
kruhov i kráľa Gustava Adolfa V. (2). Postavili 
krásny štadión pre 50 000 divákov, ktorý slúži 
svojmu účelu dodnes, zatiaľ čo dejisko 
predchádzajúcich hier, londýnsky štadión v 
Shepherds Bush s dvojnásobnou kapacitou 
„zožrala" hrdza. Na štokholmskom štadióne už 
namontovali aj elektrickú časomieru a dokonca i 
cieľovú kameru! Jedným z členov organizačného 
výboru bol aj Sigfrid Edström, ktorý sa o 34 
rokov neskôr stal predsedom MOV (3). 
Keď kráľ 6. júla 1912 hry otvoril, defilovali po 

prvý raz v dejinách hier športovci všetkých 
piatich kontinentov, zastupujúcich 28 krajín.  
Prišlo    ich    2511,  čo   znamenalo  dovtedajší  

olympijský rekord. 
Josef Rössler-Ořovský (4) opäť viedol českú 

výpravu, ktorá pochodovala s viditeľným 
odstupom za výpravou Rakúska pod bielou 
zástavou s českým levom v znaku a s tabuľkou s 
nápisom „Autriche Tchéques". Pre Rösslera bol 
Štokholm druhou vrcholnou akciou jeho 
olympijskej funkcionárskej kariéry. Ďalšie 
reprízy nasledovali na OH 1920, 1924 a 1928. 
Viedol aj výpravu na II. ZOH v St. Moritzi v roku 
1928. Verím, že sa i on, podobné ako mnohí iní 
„zabudnutí" dočká zvečnenia na poštovej 
známke krajiny, pre popularizáciu ktorej práve 
prostredníctvom športu toľko urobil. Rovnako 
ako na Jiřího Gutha-Jarkovského si totalitná 
známková tvorba nespomenula ani na neho a 
len iniciative nasej činorodej sekcie zberateľov 
športových a olympijských známok Olympsport 
možno ďakovať, že sa objavili aspoň na strojovej 
príležitostnej pečiatke, či - ako v případe 
Rösslera - na odtlačku výplatného stroja (4). 
Ten si vytlačí okrem pečiatky-dátumovky s 
názvom poštového úradu i vlastnú „známku" a 
býva v zásade červenej farby. Profesorsky vážna 
tvár elegána Rösslera pripomenula v júni 1989 
130. výročie jeho narodenia. 
Naše športové hnutie to v „zlatých časoch" C. a 

K. monarchie nemálo ľahké. Stúpajúci význam 
olympijských hier z nich už vtedy čím ďalej tým 
viac robil „štátne-reprezentačnú záležitosť„. 
Dualistická monarcha Rakúsko-uhorská vysielala 
dve reprezentácie dominujúcich národov 
mnohonárodnostnej ríše. Ako by to vyzeralo, že 
sa tu naraz o vlastnú reprezentáciu uchádza 
ktosi tretí? Športovci zo Slovenska, čiže z 
Horného Uhorska, bojovali až do vzniku ČSR len 
v uhorských farbách. No Česi nie a nie ustúpiť, i 
keď Viedeň intrigovala, čo jej sily stačili. O tom, 
ako sa zásluhou diplomatických schopností i 
hlbokého citu pre spravodlivosť, ktorý v tejto 

záležitosti preukázal Coubertin, 
dobrá vec podarila, si povieme 
nabudúce. 
 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

 

Josef Rössler-Ořovský se vy-
obrazení na známce „dočkal“ až 
v roce 1994. A  to na známce 
vydané k  100. výročí založení 
Českého olympijského výboru 
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Coubertinov športový zeměpis 
 

Čechy neboli jedinou krajinou, ktorá, hoci v 
područí, prežívala začiatkom 20. storočia rozmach 
športu.  Ďalším prípadom, ktorý musel Coubertin 
(1) diplomatickým manévrovaním riešiť, bola účasť 
fínskych športovcov na štokholmských 
olympijských hrách. Jeho výsledkom bola dohoda 
medzi ruským a fínskym olympijským výborom. V 
prípade víťazstva Fína by nad olympijským 
štadiónom okrem imperátorskej ruskej zástavy 
(mimochodom podobnej slovenskej, len na ruskej 
je tá modrá svetlejšia) zaviala i menšia fínska. 
Stalo sa to nakoniec deväť ráz, kým veľkej 
výprave 169 ruských športovcov sa nepodarilo 
získať najcennejší kov ani raz. 

Pokiaľ išlo o Čechy, Coubertin nepochybne 
zohľadnil zásluhy dr. Gutha-Jarkovského, ktorý bol 
jeden zo zakladajúcej ,,dvanástky" 
Medzinárodného olympijského výboru. Boli mu 
však známe aj telocvičné tradície tejto krajiny a 
tak, i keď si uvedomoval politickú realitu a nechcel 
dopustiť rozkol v mladom olympijskom hnutí, 
nakoniec spravodlivú vec presadil. A tak sa uplatnil 
jeho zemepis „športový" a nie bežný politický. Veď 
svojich reprezentantov mali na olympijských 
kolbištiach vlastne neexistujúce štáty. Rakúsku 
účasť na hrách propagovala secesná nálepka, zisk 
z jej predaja bol určený na podporu rakúskej 
účasti na hrách (2). 

Česká výprava pricestovala do Štokholmu bez 
prípravy a o jej propagáciu sa postaral organizačný 
výbor hier vydaním propagačnej nálepky - s 
českým textom! Jej motívom je atlét mávajúci 
švédskou zástavou a na jeho pozadí zástavy iných 
účastníckych krajín. Ide o krásny, nostalgiou 
dýchajúci oficiálny plagát hier zmenšený do 

miniatury (3). Treba povedať, 
že severskí usporiadatelia 
vydali tuto nálepku v 
dvadsiatich jazykových 
mutáciách, okrem iného i v 
japončine či turečtine. 
Zberateľsky sú samozrejmé 
najzaujímavejšie tie v menej 
známych jazykoch, lebo ich 
bolo vydaných menej. 

Filatelisticky pripomína hry v 
roku 1912 strojová 
propagačná pečiatka (4) v 
jazyku švédskom i anglickom, 
ktorá je pozoruhodná tým, že 

trvanie hier ohraničuje 29. júnom a 22. júlom. 
Podľa oficiálnych údajov sa však hry začali už 5. 
mája, čo by síce bolo v duchu dovtedajších tradícii 
(rekord držal Londýn, kde hry v roku 1908 trvali 
od 27. apríla do 31. októbra!), no protirečenie voči 
údaju pečiatky je zrejmé. A hoci sa používala dlhé 
mesiace, je dnes v dobrej kvalite u nás už 
pomerné zriedkavá. 

A skôr než vyrazíme na olympijské športoviská, 
pripomeňme si, že sa v Štokholme dočkal svojej 
zlatej olympijskej medaily i sám Coubertin. Nie, 
neobul dobovú športovú obuv a nevyrazil 
„rýchlejšie, vyššie a silnejšie" k olympijským 
vavrínom. Jeho náčiním bolo pero. Pod 
pseudonymom (ba dvojpseudonymom) G. 
Hohrod-M. Eschbach získal 1. miesto v literárnej 
súťaži za svoju „Ódu na šport". O zaradenie 
umeleckých súťaži do programu hier sa Coubertin 
snažil už od ich obnovenia. Až po udelení medailí 
sa ukázalo, že za touto francúzsko-nemeckou 
dvojicou autorov sa skrýva sám obnoviteľ hier. Išlo 
pritom o úmyselné spojenie dvoch národov, medzi 
ktorými nepanovali už desaťročia dobré susedské 
vzťahy. Ako ukázala história, trvalo ešte mnoho 
rokov, kým svet dospel (dúfajme, že definitívne) k 
poznaniu, že civilizované národy spája 
predovšetkým túžba po mieri. Coubertin sa toho 
nedožil a na francúzsko-nemeckom fronte 
zomierali ľudia v ďalších dvoch vojnových 
požiaroch. 

A ešte jedna osobná poznámka. Môj exponát, 
ktorý je východiskom nášho rozprávania, má 
názov „Pre slávu športu". Ide o citát z diela, o 
osude ktorého ste práve čítali.  

                       MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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„Prípad Thorpe”
 „Ste najväčší atlét sveta" - s týmito 

slovami odovzdal kráľ Gustáv V. zlatú 
medailu víťazovi olympijského desaťboja 
i päťboja na OH 1912 v Štokholme 
americkému Indiánovi Jimovi Thorpovi. 
Tento moment zachytáva dobová fotografia, 
ktorá sa stala námetom hárčeka (1), 
vydaného poštovou správou Nikaraguy 
v roku 1976. Okrem citátu sú na ňom i rub 
a lice olympijskej medaily (na zlatej fólii, 
ktorá sa úporné bráni fotoreprodukcii!), 
ktorej príbeh - či vlastne príbeh jej držiteľa -
je námetom hodným literárneho spracovania. 
Skôr, ako si o ňom čo-to povieme, 

všimnime si na starej fotografii dva detaily. 
Mimochodom, hárček meria 16.3x13,6 cm a 
je značne väčší než štandardná obálka. Za 
prvé: pri slávnostnom ceremoniáli stojí kráľ 
na stupienku a športovec na trávniku pod 
nim - ako kedysi v škole žiak pred učiteľom. 
Nebol to iste prejav pohŕdania športovcami, 
to nebol  štýl   športumilovného   švédskeho 
kráľa. Bol však raz kráľom, takže stál 
vyššie. Za druhé: Thorpe už má medailu „v 
hrsti", no dostáva, presne v duchu antických 
pravidiel, i vavrínový veniec, ktorý mu kráľ 
práve kladie na hlavu. Škoda, že sa od tejto 
peknej tradície upustilo. 
Čo sa vlastne prihodilo? Obrovská 

popularita Jima Thorpa (2), ktorý bol o 
triedu lepší než jeho súperi, komusi doma 
prekážala. Demokratická Amerika sa síce 
ešte za Lincolna zbavila otrokárstva a na 
papieri aj rasizmu, no bojovala s ním i sto 
rokov po jeho smrti A ani Indián nebol ten 
pravý „národný hrdina". A tak sa našiel 
dokument, ktorý usvedčoval Thorpa z poru-
šenia amatérskych predpisov. Thorpe 
priznal, že tri roky pred olympijskými hrami 
hral baseball za provinčný profesionálny 
klub a dostal pár desiatok dolárov. Americký 
olympijsky výbor spolu so švédskym preto 
rok po OH navrhol MOV Thorpovu diskvalifi-
káciu. A tak mu MOV v roku 1913 odňal obe 
zlaté medaily. 
Thorpa táto nespravodlivosť poznačila na 

celý život. Poznačil ho i alkohol a zomrel v 
chudobe v roku 1953, O 22 rokov neskôr 
požiadala jeho dcéra o rehabilitáciu, 
poukazujúc na to, že oných 60 dolárov mu 

preplatili za cestovné. Celú vec podporili 
viacerí americkí senátori a na vtedajšieho 
predsedu MOV lorda Killanina sa obrátil aj 
prezident Gerald Ford. Trvalo však ďalších 
osem rokov, kým Thorpova dcéra Grace 
dostala vďaka triezvemu prístupu Juana 
Antónia Samarancha konečne otcove 
medaily a prípad sa po siedmich desaťro-
čiach uzavrel. Uzavrel sa vlastne naozaj? V 
roku 1913 opravené výsledky desaťboja a 
päťboja totiž zostali v platnosti a v historic-
kých olympijských tabuľkách Thorpe 
nefigurujel  
Figuruje v nich naproti tomu meno 

neskoršieho dlhoročného predsedu MOV 
Američana Avery Brundagea, ktorý vládol 
železnou rukou olympijskému hnutiu v 
rokoch 1952-1972 a preslávil sa ako 
neúprosný bojovník za „čistý" 
amaterizmus (3). Našej i v športe 
vládnúcej ideológii vadil v tomto smere 
hádam najmenej, hoci bol puncovaným 
konzervatívcom. Veď naši „štátni amatéri" 
boli čisti, „špinavý profesionalizmus" bol 
výlučne problémom kapitalizmu. I jeho éra 
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sa však skončila, a tak sa jeho posledným 
legendárnym ťahom stala diskvalifikácia 
slávneho rakúskeho lyžiara Karla Schranza 
na ZOH 1972 v Sappore. Čo na tom, že 
tento „exemplárny prípad" mohli rovnako 
nasledovať i jeho súperi zo svetových 
zjazdoviek! Brundage postúpil v štok-
holmskom olympijskom päťboji o stupienok 

vyššie (na 5. miesto) a po nútenom 
odchode Thorpa bol v rokoch 1914, 1916 a 
1918 najvšestrannejším americkým atlétom. 
Na počiatku i konci jeho nepochybne 
úspešnej športovej i funkcionárskej kariéry 
však stál tieň iluzórneho „čistého" 
amatérizmu. 

                                 MUDr. Peter Osuský, CSc.
 
 

 

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  
 

 

   Olympijská pochodeň pro Rio 2016 byla prezentována 3. července 2015 na 
slavnostním ceremoniálu v hlavním městě Brasilii, kterého se zúčastnila i brazilská 
prezidentka Dilma Rousseff.   
 
Olympijská pochodeň v sobě ukrývá:  
 

Nebe  
Horní plocha olympijské pochodně reprezentuje slunce, které 
stejně jako to brazilské, svítí a osvětluje vše, kde se 
pohybuje. Jeho barva odkazuje na zlato, které představuje 

nejvyšší úspěch na hrách. 
 

Hory  
   Vyjádřené v zelených křivkách před-
stavují přírodní krásy Ria, jeho kopce a 
údolí. 
 

Moře  

   Modré, organické vlnky symbolizují 
moře, spjaté s Brazílii a krajinou Ria. 
 
 

Zemi  
   Brazilskou zemi, která je součástí jeho historie. Je 
zastoupena promenádou Copacabana, nejslavnějším kusem 
půdy v Brazílii. 
 

 
   5. srpna 2015, kdy do zahájení olympijských her 2016 v Riu zbýval přesně jeden 
rok, oznámil  organizační výbor termín začátku olympijské štafety. 
   Pochodeň bude slavnostně zažehnuta v řecké Olympii, kolébce starověkých 
olympijských her, dne 21. dubna 2016. Předtím, než bude předána organizátorům Her 
XXXI. olympiády (27. dubna 2016), bude putovat po Řecku. Olympijská štafeta bude 
oficiálně zahájena 3. května v hlavním městě Brazílie, Brasilia, a odtud se vydá na 
turné po celé zemi, které bude trvat 95 dnů. Hlavními sponzory jsou společnosti Coca-
Cola, Nissan, a Bradesco. 
   Logo olympijské štafety RIO 2016 lze najít na internetu v různých podobách: 
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   Kolik příležitostných razítek pro nás přichystá k olympijské štafetě Brazilská pošta zatím není 
známo, ale určitě se máme na co těšit. Jen pro připomenutí – k olympijské štafetě londýnské 
olympiády bylo připraveno více než 90 razítek a podobně tomu bylo i pro štafetu k poslední zimní 
olympiádě v Soči 2014. 
   Olympijský oheň bude „nocovat” v 83 městech všech 26 spolkových států a na své trase projde 
asi pěti sty městy.  Z toho 300 měst bude hostit olympijskou štafetu a v dalších dvou stech městech 
budou moci lidé sledovat celý konvoj bez zastávky olympijského ohně. Trasa olympijské štafety je 
naplánována tak, že pochodeň s  ohněm z  Olympie může vidět až 90 procent brazilského 
obyvatelstva a po silnici urazí 20 tisíc km a 16 tisíc km také vzduchem přes sever a středozápad 
Brazílie. Přibližně 12 tisíc lidí se vystřídá v nesení pochodně. Každý ponese pochodeň na úseku 
dlouhém zhruba 200 metrů a poté předá olympijský oheň dalšímu účastníkovi štafety. Olympijská 
štafeta se uzavře dne 5. srpna, kdy poslední běžec zapálí olympijský oheň během zahajovacího 
ceremoniálu na stadiónu Maracanã. 
   Trasa olympijského ohně po Brazílii: 
1 - Brasília 
2 - Anápolis 
3 - Goiânia 
4 - Caldas Novas 
5 - Uberlândia 
6 - Patos de Minas 
7 - Montes Claros 
8 - Curvelo 
9 - Governador Valadares 
10 - Itabira 
11 - Belo Horizonte 
12 - Juiz de Fora 
13 - Cachoeiro de Itapemirim 
14 - Vitória 
15 - São Mateus 
16 - Porto Seguro 
17 - Vitória da Conquista 
18 - Ilhéus 
19 - Valença 
20 - Salvador 
21 - Senhor do Bonfim 
22 - Petrolina 
23 - Paulo Afonso   46 - Cuiabá    66 - Bauru 
24 - Aracaju    47 - Campo Grande   67 - Ribeirão Preto 
25 - Maceió    48 - Dourados   68 - Franca 
26 - Caruaru    49 - Presidente Prudente  69 - Campinas 
27 - Recife    50 - Londrina    70 - Osasco 
28 - Campina Grande  51 - Cascavel    71 - São Bernado   
29 - João Pessoa   52 - Foz do Iguaçu    72 - São Paulo   
30 - Natal    53 - Pato Branco   73 - Santos   
31 - Mossoró    54 - Passo Fundo   74 - São José dos Campos  
32 - Fortaleza    55 - Santa Maria   75 - Angra dos Reis   
33 - Sobral    56 - Pelotas    76 - Volta Redonda 
34 - Parnaíba    57 - Porto Alegre   77 - Petrópolis  
35 - Teresina    58 - Caxias do Sul   78 - Nova Friburgo  
36 - Imperatriz   59 - Criciúma    79 - Macaé 
37 - Palmas    60 - Florianopólis   80 - Cabo Frio 
38 - São Luís    61 - Blumenau   81 - Niterói  
39 - Belém    62 - Joinville    82 - Nova Iguaçu  
40 - Macapá    63 - Curitiba    83 - Rio de Janeiro  
41 - Santarém   64 - Ponta     
42 - Boa Vista   65 - Itapetininga   Více informací o olympijské  
43 - Manaus    štafetě může najít na webu: www.rio2016.com/tochaolimpica/en  
44 - Rio Branco             
45 - Porto Velho Grossa                  Ze zahraničních článků a webu www.rio2016.com upravil -jpb-                
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Nové známky Brazílie k Hrám XXXI. olympiády Rio 2016
 

 

   Na první straně minulého čísla Zpravodaje byl otištěn v pořadí druhý tiskový list o 20 známkách, 
který Brazilská pošta vydala 6. srpna 2015, 365 dnů před zahájením olympiády. Na známkách jsou 
vyobrazena tato sportovní odvětví: box, paralympijské judo, šerm, kopaná, kanoistika, golf, triatlon, 
stolní tenis, taekwondo a házená. Každý sport je na tiskovém listu dvakrát, ale známky se liší 
barevným pozadím.  
  

 
 

 
 
 
 
   K sérii známek bylo vytvořeno ruční příležitostné razítko prvního 
dne použití. Vydány byly čtyři kusy FDC. Každá obálka prvního dne 
je opatřena 5 známkami z tiskového listu.  
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   Třetí tiskový list příležitostných poštovních známek RIO 2016 byl vydán Brazilskou poštu 
12.12.2015 a obsahuje 25 známek. Vzdává hold 10 olympijským a jednomu paralympijskému 
odvětví sportu. Tenis, paralympijské plavání, jachting, gymnastika, judo, lehká atletika, moderní 
pětiboj, sportovní střelba, plážový volejbal a jezdectví jsou na TL dvakrát. Uprostřed tiskového listu 
jsou pak tři známky, které postupně obsahují logo olympijských her, nápis Rio 2016 a logo 
paralympiády.  
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   Nominální hodnota každé známky na tomto tiskovém listě odpovídá 
poštovnému za obchodní dopis 1. třídy (1º Porte Carta Comercial) 
a v současné době to představuje 1,50 BRL (Brazilského realu) při 
hmotnosti zásilky do 20g. Pro informaci - poštovné za neobchodní dopis 
nebo pohlednici do 20g 
stojí 1,05 BRL, za 
doporučený dopis 
(carta registrada) 4,95 
BRL. Poštovné do Evro-
py činí 1,70 BRL pro 
dopis v ekonomické tří-
dě a 3,55 BRL v prio-
ritní třídě (do 20g), při 
větší hmotnosti (do 
50g) 3,15 BRL, resp. 
6,10 BRL. To jsou nové 
tarify, které platí od 
14.12.2015. 

 
 

   Ve stejný den jako tiskový list, 12.12.2015, vydala Brazilská pošta dva aršíky.  První aršík 
je věnovaný olympijských hrám 2016, obsahuje dvě známky, obě v nominální hodnotě R$ 3.25. Na 
známkách je zachycen maskot OH 2016 Vinicius, který byl takto pojmenován na základě všelidového 
hlasování na počest básníka Vinicia de Moraese.   

    
   Druhý aršík je věnovaný paralympijským hrám 2016 a také obsahuje dvě známky, obě v nomi-
nální hodnotě  R$ 3.25. Na známce je maskot paralympiády Tom.  
   Aršíky mají jedno světové filatelistické prvenství. Oba obsahují text v Braillově písmu. První aršík 
text „Vinicius – maskot olympijských her 2016”, druhý aršík pak „Tom – maskot paralympijských her 
2016”. Náklad obou aršíků je 150 tisíc kusů.  
  A aby toho nebylo málo, tak 12.12.2015 byl vydán další tiskový list, který obsahuje 30 známek 
(6x5 zn.) nominální hodnoty R$ 1.40. Na 28 známkách jsou sportovní odvětví, ve kterých budou 
sportovci soutěžit na 
Hrách XXXI. olympiády 
2016 v Riu. Na známce 
v levém horním rohu TL 
je maskot OH 2016 
Vinicius, na známce 
v pravém dolním rohu TL 
je logo OH 2016. Známky 
s jednotlivými sporty 
mají opět jinak barevné 
pozadí, a tak každému 
sportu OH 2016 byly 
vydány tři různé známky.    
                           -jpb- 
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R U G B Y  W O R L D  C U P  2 0 1 5   V E L K Á  B R I T Á N I E  
 

 

  Britská královská pošta vydala 8 zajímavých známek a 10 razítek 
k jednomu ze sportovních svátků loňského roku – MS v ragby. 
   8. MS v ragby 2015 pořádané Mezinárodní ragbyovou federací 
(IRB) hostila Anglie v termínu od 18. září do 31. října 2015. Závěrečného turnaje se zúčastnilo 20 
mužstev. Ze čtyř pětičlenných skupin (hrálo se systémem každý s každým) postoupila do vyřazovací 
části dvě nejlepší mužstva. A – Austrálie, Wales, B – Jihoafrická republika, Skotsko, C – Nový 
Zéland, Argentina, D – Irsko, Francie. Obhájcem trofeje Webba Ellise bylo mužstvo novozélandských 
All Blacks, které titul po finálové výhře na Austrálií poměrem 34–17, jako první mužstvo v historii 
MS, obhájilo.  
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F o t b a l  v e  f i l a t e l i i  v  r o c e  2 0 1 5  
 

 

 

 
 
 
 
 
                  1.                          2.                   3.                             4.                         5. 

 

 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                                  8.                  
                     6.                                                                 7. 
          

 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 
 
 
 
                                                                                                                                 11. 

 
 
 

                                 12. 
 
                                                                                   
 
 
 

                                                                                                 14.  
                                         13.                                  
                                                                                                                                  15. 
1.-2. San Marino, 23.6.2015, Juventus mistrem Itálie 2014/2015  
3.-4. Itálie, 11.6.2015 Juventus mistrem Itálie 2014/2015 
5. Itálie, 30.5.2015, 30. výročí tragédie na Heyselstadium 
6.-8. Německo, 1.9.2015, 100. výročí narození Helmuta Schöna 
9.-10. Uruguay, 10.2.2015, 100 let F.C. Liverpool 
11. Srbsko, 24.9.2015, Srbsko mistrem světa do 20 let (MS 2015 ve fotbale U-20 Nový Zéland)  
12.-13. Španělsko, 22.4.2015, Luis Aragonés, trenér Španělska 2004-2008 
14. Albánie, 8.10.2015, 85. let Albánské fotbalové federace 
15. Chile, 8.6.2015, Copa América, Chile 2015                                                             -jpb- 
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Stručně na závěr:   
 
 
                                                                                                  

 
 
                                                                           3. 
 
                     1. 
                                                                                                            5.                     6. 
                                                4. 
 
 
 
                                                                                                                                    7. 
                        2.                                                                                                           

 
 
                                                                                11.    
 
 
 
                       8. 
                                                       9.                 10.                                12.      
                                                                                                                                  13. 
1. a 2. Itálie, 10.9.2015, MS ve střelbě, brokové disciplíny 
3. a 4. Rusko, 24.7.2015, MS v plavání a skocích do vody7. 
5. USA, 10.9.2015, 21. světový veletrh olympijských sběratelů 
6. a 7. USA, Speciální olympijské světové hry, Los Angeles 2015 
8. a 9. Itálie, 19.8.2015, MS v kanoistice 
10. a 11. Náhorní Karabach, 2.8.2015, 6. všearménské hry                                          14. 
12. a 13. Itálie, 30.1.2015, Turín – hlavní evropské město sportu  
14. Francie, 2.8.2015, Gala Tour de France      
           

 

   Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Jaroslav Petrásek. 
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás. 

 
 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2016  
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zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii při České olympijské 

akademii Českého 
olympijského výboru a  samostatné odborné společnosti Svazu Českých  filatelistů 

adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, tel. 739 033 170 
MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM 

HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ 
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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  
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