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ZPRAV ODAJ ČESK É ASOCI ACE
PRO OL YMPI JSK OU A SPORT OV N Í F I L AT EL I I

150 dnů do zahájení
OH 2016 v Riu!
Setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 v Brně

Rio 2016 se představuje
Golf a ragby novými sporty na OH 2016
Golf patřil mezi olympijské sporty. Poprvé byl zařazen do
programu letních olympijských her 1900 v Paříži, a zůstal i na
letních olympijských hrách 1904 v St. Louis. A znovu bude na
programu olympijských her po 112 letech.
V Paříži v roce 1900 získal zlatou medaili mezi muži Charles Sands
z USA, který o jediný úder porazil Waltera Rutherforda z Velké Británie,
třetí skončil další Brit David Roberton. Mezi ženami triumfovala
Margaret Abbotová z USA. Dva údery navíc znamenaly stříbro pro
Pauline Whittierovou, bronz brala Daria Prattová (obě také z USA).
O čtyři roky později v St. Louis soupeřili v olympijské golfové soutěži
jen muži. V soutěži jednotlivců zvítězil Kanaďan George Lyon před
Henri Chandlerem Eganem z USA a o bronz se podělili další Američané
Francis Newton a Burt P. McKinnie. V týmové soutěži zvítězili golfisté
USA, reprezentované 10 hráči Western Golf Association (byl mezi nimi i
stříbrný ze závodu jednotlivců Egan), druzí byli golfisté USA,
reprezentované 10 hráči Trans-Mississippi Golf Association a bronz získal pro změnu tým golfistů
USA, ale kterou asociaci reprezentovali žádné dostupné zdroje neuvádějí. To se to Američanům
soupeřilo, když vyslat 10 kvalitních golfistů z jedné země do dalekého St. Louis bylo tehdy absolutně
nereálné.
Zápasy v ragby na letních olympijských hrách byly součástí olympijského programu mezi lety
1900 a 1924.
Rugby union (tzv. patnáctkové ragby) debutovalo na letních
olympijských hrách v roce 1900, kdy pařížský turnaj vyhrála domácí
reprezentace, které k vítězství stačilo porazit tým Německa. Nikdo jiný
se olympijské soutěže ragbistů nezúčastnil. Tento sport se na program
her dostal také v letech 1908, 1920 a 1924. Na OH 1908 v Londýně
bojovala v ragby také jen dvě družstva a úspěšnější bylo družstvo
Australasie, které porazilo tým domácích. Jen pro vysvětlení,
Australasie byl název pro společné družstvo sportovců Austrálie a
Nového Zélandu. Ve společném družstvu takto startovali sportovci
Austrálie a Nového Zélandu do roku 1912.
Na VII. OH 1920 v Antverpách to bylo s rugby podobné, jediný zápas
rozhodl, že zlato získalo mužstvo USA, které porazilo Francii. O čtyři
roky později v Paříži bylo pořadí stejné, bronz zde získali ragbisté
Rumunska. Tři ragbisté byli členy obou olympijských týmů USA, které
získali zlaté medaile na OH 1920 a na OH 1924. Byli to Joseph Hunter, Rudolph John Scholz a Jack
Patrick.
Krátce po LOH 1924 bylo ragby z olympijských sportů kvůli vnitřním rozporům a nízké účasti
vyškrtnuto. Po více než 80 letech rozhodl MOV v roce 2009 o opětovném zařazení ragby do
olympijského programu od LOH 2016, kde se ragby představí ve formě tzv. sedmičkového ragby
(rugby sevens).
-jpb-

Momentka z ragby na OH 1900
Tým olympijských vítězů v ragby na OH 1924
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Aukce jaro 2016
Začátkem března 2016 byl na webových stránkách Olympsportu www.olymp-sport.cz otevřen
nový „Písemný prodej“ OLYMPSPORTu. Tentokrát je nabídka obohacena o zajímavé (a cizokrajné)
materiály z pozůstalosti našeho přítele Josepha Lacka z USA.
Všechny položky jsou na webu vyobrazeny a podrobně popsány, s využitím již zavedených zkratek
(popis v úvodní obrazovce). Pro hrubou orientaci jsou také na základní obrazovce uvedeny rozsahy
losů pro jednotlivé kategorie olympijské a sportovní filatelie, navíc jsou v popisech tučně vyznačeny
zahrnuté sportovní discipliny. Může se tedy stát, že svůj oblíbený sport najdete i v jiné kategorii.
Preferujeme vyplnění nabídek přímo u vybrané položky (sloupec „Nabídka“) a následné odeslání
všech nabídek (ze zobrazené stovky losů) po vyplnění kontaktních údajů na konci výběru pokynem
„Odeslat“. Máme pro to odladěný aparát pro vyhodnocování výsledků nabídek, a můžeme Vám hned
potvrdit příjem nabídek pro každou odeslanou „stovku“ losů. Tím získáte i statistiku co jste vlastně
dražili.
Sestavení celého výběru nabízeného materiálu je velmi pracné, proto uvítáme když se této akce
zúčastní široký okruh sběratelů. Pokud víte o nějakém dalším sběrateli (i mimo Českou republiku),
děkujeme za přeposlání této informace. Ukončení „Písemného prodeje“ je stanoveno na neděli
3. dubna 2016 ve 24 hod. O průběžném a konečném stavu nabídek budete informováni, pravidla
si můžete přečíst v úvodním popisu aukce na webu.
Převzetí vyhraných položek bude možné po domluvě již na Setkání OLYMPSPORTu v pátek 8.
dubna v Brně. Pokud chcete něco uplatnit v příštím kole, neváhejte a vezměte to na setkání,
případně nás kontaktujte na mailu divis.vaclav@centrum.cz
Přejeme pohodu při studování nabídek, jsou tam hezké položky které stojí nejméně za to si je
prohlédnout, navíc je můžete získat za rozumnou cenu mezi své poklady.
Pro členy Olympsportu, kteří nemají přístup k internetu, je seznam položek aukce připojen
k tomuto číslu Zpravodaje, včetně podmínek aukce. Své aukční nabídky můžete posílat písemně
nejpozději do 30. března 2016, protože písemný prodej bude na webu ukončen 3.4.2016 a na
později doručené nabídky nebude přihlíženo.
Václav Diviš

70. setkání OLYMPSPORTU v Brně 8.4.2016
70. setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 12 hodin v salonku Janáček
hotelu Voroněž II. Na programu setkání jsou mimo tradiční výměnné burzy a informací z vedení
Olympsportu, také přednáška Petera Osuského z historie olympijských her s projekcí a připravována
je také beseda s olympijským vítězem z Tokia 1964 v cyklistické stíhačce Jiřím Dalerem.
Ve stejný den, 8.4.2016, bude v pavilonu A3 Brněnského výstaviště v době od 9 do 18 hodin
probíhat 11. veletržní setkání sběratelů. Všichni jste zváni na tuto akci, ze které se před polednem
přesuneme do sousedního hotelu Voroněž II. na setkání Olympsportu. A kdo bude chtít a bude mít
ještě sílu, může se po skončení našeho setkání vrátit ještě do víru filatelie veletržního areálu.
Právě páteční termín konání veletržního setkání sběratelů nás inspiroval k tomu, že se setkání
Olympsportu poprvé uskuteční v pracovní den. Věříme, že ani páteční termín Vás neodradí
k návštěvě Brna a 70. setkání Olympsportu. V případě potřeby získání více informací k setkání může
volat organizátora akce Honzu Petráse na tel. 732 376 056.
-jpb-

Novinka

České

pošty

XXII. Zimní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty,
Harrachov v Krkonoších
Příležitostné poštovní razítko s textem "XXII. Zimní národní sportovní hry
zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších, Pardubice 2" a s
vyobrazenou číslicí 2, Krakonošem a logem České pošty k příležitosti Zimních
národních sportovních her zaměstnanců České pošty s.p. bylo používáno ve
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dnech 23.-25. 1. 2016 na příležitostné poštovní přepážce v hotelu FIT&FUN v Harrachově
v Krkonoších. Autorem návrhu razítka je Ivo Štěpánek. Razítko není součástí novinkové služby
Olympsportu.

22.

veletrh olympijských sběratelů
12.-14.5. 2016 v Göteborgu

OLYMPSPORT připravuje zájezd na 22. veletrh olympijských sběratelů, který se koná pod patronací A.I.C.O.
od pátku 12. do neděle 14. května 2016 v „Muzeu sportu“ ve druhém největším městě této skandinávské
země.
Zatím máme rozjednáno:
Doprava :
mikrobus pro 7+1 osob nebo pro 12+2 osoby
Časový plán: odjezd čtvrtek 11.5. v 18hod. večer, příjezd v 8 hod. v pátek ráno 12.5. do Göteborgu
pátek a sobotu účast na burse v muzeu a podle zájmu prohlídka města
v neděli setkání sběratelů na kongresu AICO a večer odjezd zpět do vlasti, příjezd
do Prahy v ranních hodinách v pondělí.
Pro pobyt na burze si můžete rezervovat stůl nebo půlku stolu, detaily na webu s adresou
www.gothenburg2016.com (poslední den pro rezervaci/platbu: 25. 3. 2016).
Na tomto odkazu také najdete informaci o hotelové rezervaci pro dva noclehy - pátek a sobotu.
Celkové náklady zatím zjišťujeme a snažíme se je minimalizovat.
Předběžné (a zatím nezávazné) objednávky pište obratem na mail adresu předsedy OLYMPSPORTu
olympsport@gmail.com nebo volejte na telefon 739 033 170 – čekáme na Vaši reakci.
O nových skutečnostech Vás budeme informovat, neváhejte, počet míst je limitován počtem sedadel
mikrobusu.

HUNFILA 2016 Budapest 6.-8. května 2016
Psal mi Bedřich Helm, vystavovatel,¸juryman a známý funkcionář. Jede jako národní komisař na výstavu do
Budapešti a má v kufru svého vozu ještě místo na nějaký ten exponát. Pokud byste v Budapešti chtěli vystavovat,
je tady možnost. V roce 2017 budou maďarští kolegové slavit 100 let vydání první maďarské známky a toto má být
k nadcházejícím oslavám jakýsi předvoj. „Protože v oblasti námětové filatelie není vhodných výstav nikdy dost,
dotaz zní, nechcete-li v Budapšti vystavovat právě vy?, píše Bedřich... Přihlášky byly sice do 28. února, ale kdo by
měl zájem, nechť se promptně mailem nebo telefonicky ozve. Poplatek za jeden rám činí 20 EUR, jedná se o 12
listové rámy a je možno vystavit 7-11 rámů, u jednorámových exponátů pak stačí na rám 12 listů. Pro případné
další informace mi zájemci mohou zavolat na mobil: 777 262 592 .
Zdraví a přepravu do a z Budapešti, jakož i ostatní náležitosti zajistí Váš
Bedřich Helm

SEZNAM ČLENŮ OLYMPSPORTU
Výbor Olympsportu na svém zasedání 11. 2. 2016 mimo jiné aktualizoval seznam členů. Seznam členů
najdete na dalších stránkách tohoto čísla Zpravodaje a také v sekci „Kontakty“ na našem webu
www.olymp-sport.cz. Případné změny a korekce nahlašte na mail divis.vaclav@centrum.cz, případně na
telefon 602 365 856.
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deník

úterý 26. ledna 2016

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: pan etiketa
„Ženě nesoucí i prázdnou nůši každý pán se vyhni, třebaže zase očekáváme, že se žena s
nůší nebude motat a celou ulici svým zadním břemenem smýčit." Takto nabádal své
spoluobčany Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, který je dodnes symbolem slušného
chování. Jeho slavná kniha Společenský katechismus už sice mnohými pasážemi
vzbuzuje úsměv, ale obecně se dá říci, že lecjaké zde uvedené postřehy jsou stále platné.
V sobotu 23. ledna 2016 uplynulo od jeho narození 155 let.
tramvaji jest předem přesně dbáti řádu
Vtramvajového
a
nenastupovati, dokud
všichni
cestující nevystoupí... Toto zdaleka
není jediné pravidlo, které si z Jiřího Stanislava
Gutha-Jarkoyského můžeme vzít i dnes.
Jak přišel ke svému zvláštnímu jménu? Narodil
se 23. ledna 1861 jako Jiří Stanislav Guth.
Protože však byl velmi literárně činný, používal
spoustu
pseudonymů.
Například
poněkud
zvláštní Gaston Humbert, Ref Sahá, ale také
Jarkovský.
V roce 1920 si své jméno nechal oficiálně
změnit. Důvodem bylo jednak vlastenectví, chtěl
více česky znějící jméno a dalším důvodem byla
jakási
legalizace
často
používaného
pseudonymu. Teprve od té doby se tedy z Jiřího
Stanislava Gutha stal Jiří Stanislav GuthJarkovský.
Ale vraťme se na počátek. Guth se narodil jako
šesté z osmi dětí revidenta hlavních důchodů
Jeho Osvícenosti Ferdinanda, knížete Kinského.
Ze všech osmi dětí se dospělosti dožily pouze
dvě. Jiřího dědeček pracoval také v panských
službách - vyšvihl se dokonce až na ředitele
panství Kinských v Kostelci nad Orlicí.

Ve svých Pamětech píše Jiří Guth hořce: „Byl
jsem proti tomu všemu bezmocný, a od chvíle,
co paměť mi sahá, tedy už přes šedesát let,
snáším trudy a útrapy jedné z nejohyzdnějších,
nejsměšnějších a nejtrapnějších vad tělesných."
Tím měl na mysli koktání. Dokázal se ho téměř
zbavit, ovšem až když mu bylo přes čtyřicet let.

První český doktor filozofie
Samotářský, uzavřený a fyzicky křehký Jiří
studoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a
poté v Praze filozofii a matematiku. Když ve dvaadvaceti letech dostudoval vysokou školu, stal se
prvním českým doktorem filozofie na obnovené
části Karlo-Ferdinandovy Univerzity.

Druhá přirozenost

Po studiích nastoupil jako vychovatel v knížecí
rodině Schaumburg-Lippe v Náchodě a v
Ratibořicích. Se svými mladými svěřenci modré
krve, princi Albrechtem a Maxem, strávil také
dva roky jako preceptor v Ženevě a cestoval s
nimi i na jejich sídlo v Hannoveru.
Za dobu své služby ve šlechtické rodině si
osvojil uhlazené chování doslova jako druhou
přirozenost. Právě díky tomu se v budoucnu mohl
Šlechtické prostředí
stát mistrem etikety. Když v roce 1887 skončil
V době, kdy se Jiřího otec už
jako
jako knížecí vychovatel, získal učitelské místo v
jedenačtyřicetiletý
chystal
ke
svatbě
s
Klatovech.
šestnáctiletou nevěstou Barborou, pracoval jako
Jeho stoprocentně uhlazené chování působilo v
úředník v paláci Kinských na Staroměstském nánovém prostředí až exaltovaně, což dokládá řada
městí. Jeho služné jako důchodního tehdy bylo
historek. Na zámku v Ratibořicích například mu800 zlatých ročně, k čemuž měl ještě byt a
selo i nižší služebnictvo nosit frak. Guth si na tuto
deputát. Právě rodinná blízkost ke šlechtickému
„uniformu” zvykl natolik, že ho někdy oblékal i
prostředí byla nepochybně určující pro budoucí
jako gymnaziální suplent, což vzbuzovalo
směřování Jiřího Gutha.
úsměšky
studentů
i
některých
členů
Jako malý byl spíše zakřiknutý, v jeho
profesorského sboru, třeba když se přišel
vzpomínkách na dětství vyplouvá na povrch
představit v kompletním fraku jako k císařské
mnoho strachů. Jako pětiletý například chodil do
audienci. To, jak pečlivě dbal na dokonalé
opatrovny klášterních sester. Sestry jednou
uhlazené chování, bylo legendární. Téměř
zahnaly zlobící děti do sklepa, kde se jedna z
omdlíval
hrůzou,
když
někdo
zapomenul
nich převlékla za strašidlo. Malý Jiří to málem
rukavičky nebo se dokonce vysmrkal před
nepřežil. Trpěl navíc silnou krátkozrakostí - v zádámou! Sám dokázal s přehledem obrat kuřecí
suvce otcova stolu našel starý lorňon, kterým se
stehýnko příborem, aniž ho vzal do ruky.
pak ve třídě kradmo díval na tabuli. Začal
dokonce koktat.
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Od stipendia k olympiádě
Jak se stalo, že se tento gentleman, který
rozhodně nepatřil mezi aktivní sportovce, stal
jako
první
Čech
členem
Mezinárodního
olympijského výboru? Roku 1891 si Jiří Guth
přečetl výnos ministerstva školství o potřebě
nových přístupů k tělesné výchově. Začal se o
věc zajímat, ač neměl o tělocviku ani páru.
Zaujalo ho však doporučení učitelstvu, aby
sledovalo, jak k tělesné výchově přistupují v
cizině.
Pokud by se chtěl problémem někdo blíže
zabývat, ministerstvo jeho snahu podpoří. Mladý
suplent Guth tuto výzvu správně pochopil, podal
si žádost o stipendium a obratem dostal 200
zlatých. Jeho prázdninovým výletem do Paříže v
podstatě začala historie českého olympijského
hnutí. Guthův pařížský přítel František Drtina ho
totiž upozornil na knížky o tělocviku od jistého
Coubertina.
Jiří Guth barona vyhledal a padli si do oka. Byli
přibližně stejně staří, Coubertin byl také pedagog
a Guth ho okouzlil bezchybným noblesním
chováním. Navíc baron Coubertin jako historik
leccos věděl o českých dějinách, zajímal se o ně,
a Habsburkům, jež označoval za nenasytné,
vyčítal chamtivost po Bílé hoře. S Guthem si
proto celkem notovali.
Sportovcem se však Jiří Guth přesto nikdy
nestal. Jen než se na občanské plovárně naučil
plavat, trvalo to tři roky!. „Poněvadž tělo bylo
stálým sezením a nedostatkem cviku zmoženo a
zesláblé, nedoučil jsem se ani léta následujícího
a teprve v roce třetím jsem vykonal zkoušku. Ale
únavou jsem ji odstonal a vyležel poté několik
dní."
Nakonec se naučil kromě plavání také jezdit na
koni. Po svém návratu z Paříže sepsal rozsáhlou
zprávu pro ministerstvo. S Coubertinem si nadále psali, a tak se dozvěděl, že se jeho
francouzský přítel zabývá myšlenkou obnovení
Olympijských her.
Když však dostal pozvánku, aby se dostavil na
první kongres, nejel. „Jíti do Paříže? Nebylo
peněz a sotva bych dostal dovolenou na věc tak
neznámou a takřka exotickou. Omezil jsem se na
blahopřejný telegram." Coubertinovi se však
nakonec ideu podařilo prosadit, včetně vzniku
Mezinárodního olympijského výboru. Měl k
Čechům sympatie, bylo mu jedno, že jejich země
netvoří žádný státní útvar, a protože žádného
Čecha kromě Gutha osobně neznal, nominoval
ho do výboru o své vlastní vůli. Nikdo neprotestoval, a tak se zcela neznámý pan profesor z
Klatov stal důležitou postavou historie sportu.
Aniž to tušil, aniž byl přítomen, ocitl se mezi
dvanácti
členy
prvního
Mezinárodního
olympijského výboru. V této společnosti svým

původem a materiálním zázemím poněkud
vyčníval. Členy výboru totiž byli jeden vévoda,
dvě knížata, 12 hrabat, šest baronů, šest dalších
aristokratů a 22 členů nearistokratického původu,
ale většinou s multimilionářským kontem, několik
diplomatů a generálů. Ovšem chováním a
vzhledem dokonalého gentlemena by mnohé
možná trumfnul.
Jiří Guth byl také jediným českým účastníkem
1. olympijských her v Athénách v roce 1896, na
nichž čeští sportovci ještě nebyli. Vedle všech
celebrit, které byly členy výboru, prožíval úzkost
chudého příbuzného: „Těžce jsem nesl, že jsem v
Athénách jediný z Čechů a nemohu se nijak
prezentovat. Já sotva peníze na cestu stloukl, i
s hubenou ministerskou subvencí nemohl jsem
bydlet nijak okázale. Do Stádia chodil jsem
většinou pěšky, kdežto jiní jezdili v kočárech a
fiakrech. Za hostiny a bankety, ke kterým jsem
byl zván, nemohl jsem se nijak odvděčit."
Ve svých Pamětech Guth popisuje, jak byl na
hostině u řeckého krále, jak se kolem něho rojili
princové a milionáři a jak měl pocit, že se mu to
jenom zdá.

Čeští reprezentanti
V Čechách se Guth snažil založit český
olympijský výbor, neměl však téměř žádnou podporu, dokonce ani u Sokolů, a tak se to zdařilo až
v roce 1899. Od té doby měli čeští sportovci
možnost samostatné reprezentace, nezávislé na
reprezentaci Rakouska-Uherska.
Aby mohl lépe plnit úkoly spojené s
olympijským výborem, požádal Guth o přeložení
do Prahy a začal učit na pražském gymnáziu v
Truhlářské ulicí, kde pak působil přes dvacet let.
Miloval řád. Vstával každé ráno o páté, po
snídani do osmi hodin psal a poté odcházel z
bytu ve Školské ulici přes Václavské náměstí a
Příkopy na gymnázium v Truhlářské ulici. Po
návratu z vyučováni pokračoval v psaní až do
šesti hodin. Prvním čtenářem i kritikem jeho
textů byla manželka Anna, na kterou hodně dal.
Poté se u Guthových večeřelo a pak byla v plánu
krátká procházka; zpravidla na blízké Karlovo
náměstí či Slovanský ostrov. V osm hodin už
opět usedal k psacímu stolu.

Cestovatel a překladatel Maye
Kromě aktivit týkajících se sportu byl Jiří Guth
také prvním překladatelem Karla Maye. Byl také
horlivý cestovatel, navštívil různé země Evropy i
severní Afriky,ale i Spojené státy americké a
malou Asii. Dlouho půsabil i jako předseda Klubu
českých turistů. Oblasti, díky které je nejvíce
znám, a sice společenskému chování, se začal
věnovat až později, přibližně kolem roku 1910,
když ho jeden nakladatel vybídl, aby o tomto
tématu napsal knihu.
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Slavný Společenský katechismus vyšel poprvé
v roce 1914 a Guth Jarkovský se k němu
opakovaně vracel. Například v knize Společenské
krasobraní a dalších publikacích, které zaměřil
na konkrétní skupiny společnosti – na mládež či
možná trochu překvapivě třeba na tramvajové
zřízence.
Spolupráce s prezidentem Masarykem však
neprobíhala úplně hladce. Jarkovský, který měl

úzké vazby na Francii, byl zastáncem spíše
klasického velmi formálního protokolu, kdežto
Masaryk ho chtěl více demokratizovat. Docházelo
také k určitým sporům s prezidentovou dcerou
Alicí, která v podstatě převzala roli první dámy.
Guth-Jarkovský tedy nakonec s trochou hořkosti
z Hradu odchází.

„Jest netoliko příkazem opatrnosti, ale i slušnosti, aby chůze na ulici a na veřejných místech
vůbec, byla spíše zvolná a klidná, než rychlá. Přesto však nebudiž loudavá. Člověk
pospíchající vzbuzuje již jistou pozornost a snadno vráží do mimojdoucích, čímž vzbuzuje
nevoli. Ještě méně sluší utíkati. To možno jen v nějakém nebezpečí, jako například když se
boří protější dům, nebo ze střechy vedlejšího domu padá sníh. K tramvaji možno utíkati jen
několik kroků, aby stojící nám neujela. Nesluší se však za tramvají se honiti. Pak celé okolí
přihlíží tomuto závodu, při kterém tramvaj obyčejně vyhraje a zklamaný běžec si odnese
trochu výsměchu."
Mnohá jím nastavená protokolární pravidla se
však dodržují dodnes. Jak uvádí Ladislav
Pravděpodobně právě díky těmto knihám se na Špaček,
Kancelář
prezidenta
republiky
Jiřího
Gutha
po
vzniku
samostatného například
přiveze
k
nástupní
audienci
československá obrátil prezident Masaryk s velvyslance svým vozidlem, protože vůz hlavy
nabídkou práce šéfa hradního protokolu. Nebyla státu nesměl být zastaven, a tudíž velvyslanec
to jednoduchá pozice.
formálně požívá ještě vyšší imunitu, než kdyby
Nový stát potřeboval protokolární záležitosti cestoval vlastním vozem.
teprve vytvořit. Dosud byl hlavou rakousko- Jarkovský také stanovil ceremoniální pořadí
uherský císař sídlící ve Vídni. Po vzniku re- důležitosti státních funkcionářů. Určil, že vyšší
publiky však vznikla zcela nová situace, do je funkce volená než jmenovaná. Protokolárně
nového státu přijížděly hlavy ostatních zemí, je tak nejdůležitější prezident republiky, pak
velvyslanci a podobně. Guth Jarkovský se snažil předseda senátu, parlamentu a pak teprve
vytvořit
pravidla
pro
všechny
oficiální předseda vlády, protože je do funkce jmenován.
příležitosti. Jako „obřadnosta" (to byl jeden z Pravidel, která mají svůj původ právě u Jiřího
výrazů, který nahradil „příliš rakousky znějícího" Stanislava Gutha-Jarkovského, je bezpočet.
ceremoniáře) působil od roku 1919 do roku 1922.
Jejich tvůrce zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě.

Pracovní nabídka od Masaryka

Článek převzatý
z Klatovského deníku
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II. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE 2016
V pátek, 12. února 2016, byl v norském Lillehammeru slavnostně zapálen oheň v pořadí II.
zimních olympijských her mládeže. Lillehammer, hlavní město regionu Oppland, se do historie
sportu zapsal v roce 1994 uspořádáním XVII. ZOH. Tyto hry se všeobecně považují za nejlepší zimní
olympijské hry v jejich dosavadní historii. Po 22 letech zažil Lillehammer opět olympijskou
atmosféru.
Zimní olympijské hry mládeže 2016 proběhly také ve městech Gjøvik, Øyer, Hamar a Oslo. Více než 1.100
sportovců ve věku 15-18 let z 71 států zde bojovalo v 15 sportovních disciplínách (alpské lyžování, biatlon,
boby, běžecké lyžování, curling, krasobruslení, akrobatické lyžování, lední hokej, saně, severská
kombinace, short-track, skeleton, skoky na lyžích, rychlobruslení, snowboarding) o 70 sad medailí. Mladí
olympionici byli ubytováni ve dvou olympijských vesnicích, v Lillehammeru a
Hamaru.
Součástí olympijských her mládeže se neodmyslitelně stávají různé
vzdělávací aktivity, které vyplňují účastníkům čas mezi soutěžemi.
V Lillehammeru se projekt nazýval Learn&Share (Uč se a sdílej).
Maskotem her se stalo zvíře, rys Sjogg, jehož jméno znamená v místním
dialektu sníh.
Olympijský oheň pro II. zimní olympijské hry mládeže byl tradičně zapálen
kněžkou pomocí slunečních paprsků a parabolického zrcadla. Stalo se tak 1.
prosince 2015 na Panathénském stadionu v Athénách. Poté byl letecky
přepraven do norského hlavního města, kde byl uložen v budově parlamentu
do 9. ledna 2016.
V pondělí, 11. ledna, se začala v nejlidnatějším městě severního Norska - Alta - měsíční pouť
olympijské pochodně, která se na své cestě zastavila v 21 městech devatenácti norských regionů.
Její pouť skončila 12. února v Lillehammeru, kdy dvanáctiletá norská princezna Ingrid Alexandra
zažehla oheň u skokanských můstků v areálu Lysgårdsbakkene. Následovala tak svého otce,
korunního prince Haakona, který před 22 roky na stejném místě zapaloval olympijský oheň XVII.
ZOH 1994.

PR ke štafetě olympijského ohně :
Řecká
poštovní
správa
Alta
11.01.
30.01.
používala v den zažehnutí
Tromsø
13.01.
1.02.
olympijského
ohně
Bodø
15.01.
3.02.
v Athénách
příležitostné
Steinkjer
18.01.
5.02.
razítko.
Trondheim
19.01.
5.02.
A jaký filatelistický materiál
Molde
20.01.
6.02.
připravila poštovní správa
Stryn
22.01.
8.02.
Norska?
Voss
25.01.
9.02.
Ke štafetě olympijského
Stavanger
26.01.
10.02.
ohně bylo používáno celkem 22 příležitostKristiansand
28.01.
11.02.
ných razítek (viz tabulka). Každé z nich má
Arendal
29.01.
12.02.
stejný motiv, liší se pouze názvem města a
datumem.
V den, kdy začala pouť olympijské pochodně po území Norska (11. leden
2016), byla vydána emise dvou samolepících známek. Jejich nominální
hodnota odpovídá vnitrostátnímu poštovnému (momen-tálně 11 NOK).
Současně spatřil světlo světa známkový sešitek, FDC, razítko 1. dne
vydání, dvě maxim karty a celinová pohlednice.
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Morgedal
Sandefjord
Fredrikstad
Jessheim
Drammen
Oslo
Gjøvik
Otta
Trysil
Hammar
Lillehammer

V průběhu Her bylo používáno
sedm
příležitostných
razítek - motiv stejný jako u
štafety olympijského ohně,
rozdíl pouze v názvu razítka,
místě používání a datu.

A

B

C

D

E
Obr.
A

F

B

G

Česká republika vyslala do Lillehammeru celkem 43 sportovců
a sportovkyň, kteří startovali ve 12 sportovních odvětvích.
Získali celkem 5 medailí (0-3-2). O stříbro se zasloužil hokejový
tým děvčat, sportovní dvojice Anna Dušková-Martin Bidař a
tento krasobruslařský pár přidal i svou druhou stříbrnou medaili
v soutěži smíšených týmů. Bronzové medaile vybojovali
sdruženář Ondřej Pažout a Klára Kašparová ve skikrosu.
Medailovému pořadí zemí vévodily USA s 16 kovy (10-6-0) před
Koreou 16 (10-3-3) a Ruskem 24 (7-8-9).

Radek Jásek
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C
D
E
F
G

Popis razítka
Slavnostní zahájení,
Lillehammer
Hostitelské město,
Lillehammer
Hostitelské město,
Gjøvik
Hostitelské město,
Hamar
Hostitelské město,
Oslo
Hostitelská vesnice,
Øyer
Slavnostnízakončení,
Lillehammer

Den
použití
v únoru
2016

12.
12.-21.
14., 16.
a 20.
13.-17. a
19.-21.
14.
13.
21.2.

Olympijští medailisté a filatelie (72)
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY

LOS ANGELES 1984

(11. část)

Pokračování z minulého čísla

BASKETBAL

PETROVIČ Dražen
FM
Z
CHORVATSKO
1995
ruční razítko „Cibona-Real Madrid“ (s podobou) používané v Záhřebu 9.3.
ruční razítko „Omaggio a D.Petrovič“ používané v Záhřebu 29.4.
ruční razítko „ Fierra di Losanna“ používané v Záhřebu 6.10.
dobročinná série se jmény
Yv. 39W (39U/Y)
Mi. 60 (58/62)

USA – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Carol MENKEN-SCHAUDT,
Lynette WOODARD, Cindy Jo NOBLE, Lea HENRY, Cheryl MILLER, Kim MULKEY,
Teresa EDWARDS, Anne DONOVAN, Denise CURRY, Janice LAWRENCE,
Pamela MCGEE, Cathy BOSWELL)
Mezi členkami týmu Spojených států je připomínána jednotlivě:
MILLER Cheryl
FM
Z
GRENADA-GRENADINY
1990
Yv. 1151 (1148/51)

Mi. 1334 (1329/34)

FM

Mi. 2151 (2139/54)

Z

GAMBIA

1994

Yv. 1856 (1849/56)

HÁZENÁ
JUGOSLÁVIE – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Svetlana ANASTASOVSKI, Zorica
PAVIČEVIČC, Ljiljana MUGOSA, Biserka VIŠNJIČC, Jasna PTUJEC, Mirjana OGNJENOVIČ,
Mirjana DJURICA, Dragica DJURIČ, Jasna MERDAN, Svetlana KITIČ, Slavica DJUKIČ,
Emilija ERČIČ, Ljubinka JANKOVIČ, Alenka CUDERMAN, Svetlana MUGOSA-ANTIT)
FM
Z
KAMERUN
1984
Yv. A336 (A335/8)
Mi. 1056 (1055/8)
JUGOSLÁVIE
1984
Yv. 1961 (1955/62)
Mi. 2081 (2075/82)
(aršík s kuponem uprostřed)
JUGOSLÁVIE – zlato v soutěži mužů (družstvo ve složení
Veselin VUJOVIČ, Mirko BASIČ, Zdravko ZOVKO,
Zlatan ARNAUTOVIČ, Pavle JURINA, Mile ISAKOVIČ,
Slobodan KUZMANOVSKI, Zdravko RADJENOVIČ, Momir
RNIČ, Branko ŠTRBAČ, Dragan
MLADENOVIĆ, Jovica ELEŽOVIČ,
Veselin VUKOVIČ, Milan KALINA)
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FM

Z

JUGOSLÁVIE

1984

Yv. 1961 (1955/62)
Mi. 2081 (2075/82)
(aršík s kuponem uprostřed)

RUMUNSKO – bronz (družstvo ve složení Alexandru BULIGAN, Vasile OPREA, Alexandru FÖLKER,
Nicolae MUNTEANU, Gheorghe COVACIU, Maricel VOINEA, Iosif BOROS, Dumitru BERBECE,
Adrian SIMION, Gheorghe DOGARESCU, Vasile STINGA, Neculai VASILCA, Mircea BEDIVAN,
Marian DUMITRU, Cornel DURAU)
FM
Z
RUMUNSKO
1984
mechanické razítko používané v Bacau 5 dne 14.8.
VASILCA Neculai
FM
Z
RUMUNSKO

1984

mechanické razítko používané v Bacau 7 dne 14.8.

VOLEJBAL
ČINA – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Xilan YANG, Huijuan SU, Ling ZHU, Ying JIANG,
Xiaolan ZHOU, Yanjun LI, Xiaojun YANG, Meizhu ZHENG, Yan LIANG, Rongfang ZHANG,
Ping LANG, Yuzhu HOU)
FM
Z
ČÍNA
1984
poštovní lístek pro připomenutí vítězství celého družstva
(reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma)
TOGO
1996 Yv. 1459 (1459/67 s USA)
Mi. 2429 (2427/39)
ZHANG Ronfang
FM
Z
GRENADA

1995

Yv. 2576 (2570/7 s Hyman)

Mi. 2970 (2964/71)

USA – stříbro v soutěži žen (družstvo ve složení Paula WEISHOFF, Carolyn BECKER, Jeanne
BEAUPREY, Kimberly RUDDINS, Flora HYMAN, Laurie FLACHMEIER, Susan WOODSTRA,
Debbie GREEN, Julie VOLLERTSEN, Rita CROCKETT, Rose MAGERS, Linda CHISHOLM)
FM
Z
TOGO
1996 Yv. 1459 (1459/67 s Čínou)
Mi. 2429 (2427/39)
HYMAN Flora Jo
FM
Z
GRENADA

1995

Yv. 2576 (2570/7 s ZHANG )

Mi. 2970 (2964/71)

USA – zlato (družstvo ve složení Dusty DVORAK, Christian MARLOWE, Rich DUWELIUS,
Charles KIRALY, Paul SUNDERLAND, Craig BUCK, Marc WALDIE, Pat POWERS, Steve TIMMONS,
Dave SAUNDERS, Aldis BERZINS, Steve SALMONS)
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FM

Z

KAMERUN
GAMBIA
MALEDIVY

KIRALY Charles
FM
Z
GUYANA

1984
1995
1985

Yv. A337 (A335/8)
Yv. 1871 (1866/73)
Yv. BF105

Mi. 1057 (1055/8)
Mi. 2152 (2139/54
Mi. BF107 (1107)

1996

Yv. 4190 (4184/92)

Mi.

VODNÍ PÓLO
USA – stříbro (družstvo ve složení Christopher Taylor DORST,
Jody CAMPBELL, Gary FIGUEROA, Kevin ROBERTSON, Craig
WILSON, Douglas BURKE, Joe VARGAS, George Peter
CAMPBELL, Tim SHAW, Andrew MCDONALD, John SIMAN,
John SVENDSEN, Terry SCHROEDER)
SVENDSEN John
FM
Z
GAMBIA

1995 Yv. 1872 (1866/73 s Fernandez) Mi. 2153 (2139/54)

Spolková republika Německo – bronz (družstvo ve složení Thomas HUBER, Thomas LOEBB, Peter
RÖHLE, Jurgen SCHRODER, Werner OBSCHERNIKAT, Santiago CHALMOWSKY, Armando
FERNANDEZ, Rainer OSSELMANN, Roland FREUND, Rainer HOPPE, Frank OTTO,
Dirk THEISMANN, Hagen STAMM)
FERNANDEZ Amando
FM
Z
GAMBIA
1995 Yv. 1872 (1866/73 se Svendsen) Mi. 2153 (2139/54)

MODERNÍ PĚTIBOJ
ITÁLIE – zlato, družstvo ve složení Pierpaolo CRISTOFORI, Daniele MASALA a Carlo MASSULLO
FM
Z
ITÁLIE 1984
poštovní lístek se jmény v přetisku
1987 ruční razítko s vyobrazením šampiónů, používané v Montelibretti 30.5.
1987
ruční razítko používané Coni v Římě 30.5.
MASALA Daniele – zlato v soutěži jednotlivců a zlato v soutěži družstev (družstvo viz výše)
FM
Z
ITÁLIE 1984
poštovní lístek se jmény v přetisku
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BOX
BARRY Kevin (Nový Zéland) – stříbro ve váze polo-těžké do 81kg
FM
Z
TOGO
1985
Yv. A597 (A594/601)

Mi. 1891 (1888/95)

BIGGS Tyrell (USA) – zlato ve váze super-těžké nad 91kg
FM
Z
LIBÉRIE
1997
Yv.
NIUE
1984
Yv. 453 (450/4)
St. VINCENT
1996
Yv. 2955 (2951/9)

Mi. 1749 (1740/57)
Mi. 588 (585/9)
Mi.

BRELAND Mark (USA)- zlato ve váze welterové do 67kg
FM
Z
BHUTAN
1986
Yv. 721 (718/23)
DOMINIKA
1995
Yv. 1767 (1767/4)
LIBÉRIE
1997
Yv.
Union Islands / St.Vincent and Grenadines 1988
Yv. nekatalogizováno

Mi. 971 (968/73)
Mi. 1984 (1984/91)
Mi. 1751 (1740/57)
Mi.

FULGER Mircea (Rumunsko) – bronz ve váze lehké welterové do 63,5kg
FM
Z
RUMUNSKO
1984
mechanické razítko používané v Bacau 6 dne 11.8.
HILL Virgil (USA) – stříbro ve váze střední do 75kg
SHIN Joop-Sup (Jihokorejská republika) – zlato ve váze střední do 75kg
Bequias / St.Vincent and Grenadines 1988
Yv. nekatalogizováno

Mi.

HOLYFIELD Evander (USA) – bronz ve váze polo-těžké do 81kg
FM
Z
SIERRA LEONE
1993
Yv. 1686 (1679/86)

Mi. 1975 (1971/8)

Pokračování příště

Z italského originálu připravil Laco Kajaba
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Štokholmskí hrdinovia

v disciplíne, ktorá sa už roky nebehá ako olympijská –
cezpoľnom behu na 12 km. A pridal i striebro v tej istej
súťaži družstiev, kde Fínov porazili domáci vytrvalci.
Svoju olympijskú kariéru zakončil tento Nurmiho
predchodca o 8 rokov neskôr, keď sa po apokalypse I.
svetovej vojny športovci vrátili na štadióny. Na VII. OH
v Antverpách získal poslednú zlatú v najťažšej bežeckej
disciplíne - v behu maratónskom. To už získaval svoje
prvé vavríny i najslávnejší spomedzi slávnych „mlčanlivý Fín" Paavo Nurmi.
Nie všetci olympionici mali to šťastie a mohli sa znovu
stretnúť v športovom zápolení. Na štart sa už nikdy
nepostavil nešťastný, o desatinu sekundy „len
strieborný" Bouin. Držiteľ svetového rekordu v
hodinovke sa nedostavil na posledné atletické preteky,
ktoré sa konali v Helsinkách v prvých dňoch vojny. Ani
v jeho neprítomnosti sa Kolehmainenovi útok na rekord
nepodaril. Bouinova hodinovka „nepadla“. O niekoľko
týždňov však na verdunskom úseku frontu padol veliteľ
strážnej hliadky Jean Bouin (3).

Atletické súťaže štokholmských hier mali okrem
Thorpa, ktorému
sme venovali predchádzajúcu
kapitolu,
i ďalšie
veľké
postavy.
Jedným
z nezabudnuteľných
sa
stal
Johannes
Petteri
Kolehmainen, prvý z galérie veľkých fínskych, v roku
1912 ešte pod cárskoruskou vlajkou štartujúcich,
vytrvalcov. V behu na 5000 m bol jeho najväčším
súperom Francúz Jean Bouin. Kolehmainen ho
porazil časom 14:36,6 min o jedinú desatinu sekundy,
čo je na vytrvaleckej trati zriedkavosťou. Cieľová
fotografia obletela svet a takmer po štvrťstoročí sa stala
námetom kolumbijskej poštovej známky k III. národnej
olympiáde Južnej a Strednej Ameriky, ktorá sa konala
v roku 1935 v Barranquille. Vidíme ju na maximumkarte
(1) z tej doby, ktorá tomuto, i dnes okrajovému, no
zaujímavému druhu filatelie, nepriala. To je dôvod,
prečo sú dnes podobné druhy vzácnosťou. I samotná
známka je súčasťou na tie časy (ba i dnes!) veľkej série
14 športových známok, ktorá bola v predaji iba niekoľko
dní a dnes je ozdobou aukcií. Je v súčasnosti zároveň
najdrahšou
spomedzi
všetkých
športových
a
olympijských (a tých nie je, namôjdušu, málo!)
známkových sérií. Najvyššia hodnota, mimochodom nie
je na nej nič „športového“ ale skôr alegorický motív,
akým je pre juhoamerické štáty kráľ andských výšav –
kondor, bola vydaná v náklade 3000 kusov. Pre
porovnanie: vrcholná hodnota prvej gréckej olympijskej
série, s ktorou sme sa už zoznámili a ktorá je tiež
vzácny kus, mala náklad 52 000 kusov. V oboch
prípadoch išlo o vysokú hodnotu, za ktorú sa hádam dal
odoslať expres – doporučene cez oceán i slon. A v
chudobnej Kolumbii, kde vtedy netiekli kokainové doláre
takým tempom ako dnes, mali zrejme I filatelisti hlboko
do vrecák.
V minulom roku si svojho hrdinu uctila i fínska
poštová správa vydaním peknej známky k 100. výročiu
jeho narodenia (2). Ja na nej zachytený v momente
svojho víťazstva nad Bouinom.
Zlato na 5000 m nebolo jediným najcennejším kovom
v Kolehmainenovej zbierke. Na dvojnásobnej trati
porazil súperov o triedu, pred druhým
Louisom
Tewanimom mal náskok takmer 46 sekúnd. Strieborný
Američan bol, podobne ako Thorpe, Indián, no jemu
medaila zostala. Ďalšie zlato získal slávny Fín

Coubertinovo presvedčenie, sformulované do verša
jeho Ódy na šport, za ktorú, ako sme spomenuli minule,
dostal (anonymne) zlatú medailu v literárnej súťaži
štokholmských hier, dostalo žiaľ, od vojenských pánov
odklad. Ó šport, ty si mier – neplatilo pro Bouina, ani
pre mnohých ďalších.
MUDr. Peter OSUSKÝ, CSc.

Johannes Kolehmainen porazil v běhu na 5000 m
o 0,1 s. Francouze Jeana Bouina.
19

Štokholmské zaujímavosti
Při
listovaní
histórií
olympijských
hier
nájdeme v každej kapitole
tú či onú zaujímavú
stránku. A keď zalistuje vo
svojom materiáli filatelista,
podarí sa mu nájsť i
patričný kúsok, ktorým
môže históriu vo svojom
exponáte doložiť.
Veľký skok urobili za
desaťročia, ktoré nás
delia od OH v Štokholme,
pravidlá zápasenia. Prísni
Švédi mimochodom vynechali z programu hier
voľnoštýliarske disciplíny. A aby sa nepovedalo, že sú
zlí len na zápasníkov, nekonali sa ani boxerské súťaže
– box bol v tých časoch v Švédsku zakázaný vôbec. Ale
ani klasici to nemali ľahké. V gréckorímskom zápasení
bolo len päť váhových kategórií (pre porovnanie – dnes
ich je 10!). O čo menej zápasov – o to boli dlhšie.
Pravidlá totiž nepoznali časový limit a muselo sa
bojovať do konečného rozhodnutia. Vďaka tomu videli
diváci najdlhší zápas olympijskej histórie. Bojovali
v ňom Rus neruského mena Martin Klein s Fínom
Alfredom Asikainenom. Proti svojmu súperovi (zo
spoločného ruského družstva) nastupoval zranený po
predchádzajúcich siedmich zápasoch, z ktorých tri trvali
viac než hodinu a jeden 90 minút. Po prvej hodine
zápasu povolili borcom trojminútovú prestávku, potom
prestávku skrátili na jednu minútu a po ôsmej hodine
ich zrušili vôbec. A keď po 11(!) hodinách získal Klein
konečne víťazstvo, bol už tak vyčerpaný, že na druhý
deň vo finále nemohol nastúpiť. A tak na známke
Stredoafrickej republiky nájdeme olympijského víťaza
„bez boja” Claesa Edwina Johanssona (akože inak –
Švéda), no autor návrhu mu do finále musel súpera
vymyslieť – alebo ide o momentku z I. kola? Okrem
neho je do obrazu známky zakomponovaný i pohľad na
štokholmskú radnicu, markantnú tehlovú stavbu na
nábreží, ktorá je jednou zo štokholmských dominánt (1).
Štokholm zažil premiéru ukážkového športu, ktorý
čaká na svoju súťažnú olympijskú premiéru viac než
trištvrte storočia. A dočká sa jej o dva roky v Barcelone.
Baseball bol ukážkovým športom i v rokoch 1936, 1952,
1956, 1964, no nie a nie preraziť. Je pritom
najpopulárnejším športom nielen v USA, ale dnes už
i v Japonsku, kde ukázal džudu, kendu i zápasu sumo
dávno chrbát. V roku 1939 si Američania pripomenuli
sté výročie jeho „vynájdenia”. Na obálke prvého dňa
použitia (2) je i meno jeho „otca”: bol nim Abner
Doubleday a stalo sa tak v Cooperstowne. A práve
v tomto meste sa pečiatkovala táto obálka, ktorá
pripomenula zrod veci najmenej tak americkej ako
Coca-Cola. Priznám sa čitateľovi, že ten druhý
americký vynález mám veľmi rád, ale baseballu som na
chuť neprišiel, hoci mi bol počas krátkeho pobytu
v Japonsku prezentovaný denne na televíznom kanále,

ktorý vysielal hodiny a hodiny len baseball. No, uvidíme
v Barcelone.
Vráťme sa však opäť do Štokholmu. Záverečná
bilancia hier bola viac než úspešná. „Odchádzali sme
plní vďačnosti ku škandinávskym priateľom a s nádejou
na olympijskú budúcnosť”, končí štokholmskú kapitolu
svojich Olympijských pamätí Coubertin. Nadšenie
poriadateľov i obyvateľov prekonalo všetky problémy
a hry nakoniec skončili dokonca bez finančného
schodíku. Zlatú si zaslúžili všetci organizátori a dostala
ju za nich pani Wersallová, matka šiesti synov, ktorí
všetci sa zúčastnili hier, dvaja najmladší ako spojky
v organizačnom štábe! Do tabuliek sa síce nezarátala,
ale je ukážkou prístupu k olympijskej myšlienke, ktorý
bol pre OH 1912 typický. Niet sa čomu diviť, že si Švédi
túto slávnu kapitolu olympizmu pripomenuli ešte po
päťdesiatich rokoch príležitostnou pečiatkou. Jej
motívom je atlét so zástavou (3), ktorého sme si na
oficiálnej nálepke organizačného výboru vydanej
v dvoch
desiatkach
jazykov,
ukázali
v jednej
z predchádzajúcich kapitol.
Všetko sa zdalo byť na najlepšej ceste do olympijskej
budúcnosti. Blížili sa oslavy 20. výročia obnovenia hier
v roku 1914 a po nich ďalšie hry. Hry VI. Olympiády
v Berlíne v roku 1916…
MUDr. Peter Osuský, CSc.

V roce
2012
vydala
estonská
pošta
p ř í l e ži t o s t n o u
zn á m k u
s v y o b r a ze n í m
prvního estonského olympijského medailisty.
T í m p r v n í m m e d a i l i s t o u b y l v č l á n k u zm í n ě n ý
zá p a s n í k Ma r t i n K l e i n , k t e r ý p o n e k o n e č n é
semifinálové bitvě nebyl schopen do finálov é h o k l á n í n a s t o u p i t a zí s k a l „j e n “ s t ř í b r o .
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Berlín bol
připravený…
...na všetko. Športovci, ti šťastnejší, prežívali rok 1916,
v ktorom sa mali konať hry VI. olympiády, v zákopoch a
úspešné štokholmské vykročenie bolo krokom do
prázdna. Čo mu však predchádzalo? Už v roku 1911
boli na zasadaní MOV v Budapešti OH pridelené
Berlínu a zároveň sa rozhodlo, že v roku 1914 sa bude
v Paríži konať olympijský kongres. Mal byť oslavou 20.
výročia obnovenia idey olympizmu, no prakticky
Coubertinov duch sa programovo zameriaval do
budúcnosti. Zdalo sa, že nad olympijským hnutím slnko
nezapadá, i keď problémov bolo nemálo.
Výročie historického zasadania Kongresu pre
obnovenie olympijských hier na parížskej Sorbonne si z
iniciatívy egyptského člena MOV A. Bolanakiho
(pôvodom Gréka) pripomenuli športovými zápoleniami
dokonca i na africkom kontinente. V Alexandrii ich
propagovali peknou nálepkou, ktorá bola vydaná vo
viacerých farbách a dnes je už pomerné zriedkavou (1).
Samotný parížsky kongres nepripomínajú nijaké priamo
k tejto príležitosti vydané filatelistické materiály. Keď si
však prečítame čo-to o jeho priebehu, otvoria sa
zberateľovi možnosti dokumentovať kongresové dianie.
Coubertin predviedol zástupcom 35 národných
olympijských výborov svoj návrh na olympijský symbol,
ktorý dnes poznajú i ti, ktorí inak o sporte vedia málo.
Bola to biela zástava s piatimi navzájom prepojenými
kruhmi, symbolizujúcimi päť kontinentov: modrým za
Európu, žltým za Áziu, čiernym za Afriku, zeleným za
Austráliu (a Oceániu) a červeným za Ameriku. V plnej
kráse olympijských farieb sa tento symbol, spolu s
portrétom svojho autora objavil na haitskej známke (2) z
roku 1940, hoci v „jednofarebnej verzii" ho filatelisti
spoznali už skôr.
Inak bol okrem iných veci na programe opäť problém
účasti neslobodných národov, konkrétne Čechov a
Fínov na berlínskych hrách. Rakúsky zástupca navrhol
napriek predchádzajúcej dohode s Coubertinom, ktorý
českú i fínsku účasť vždy podporoval, vylúčenie Čechov
z kongresu. Sekundoval mu pri tom nemecky spojenec,
no ich snaženie nebolo korunované úplným úspechom,
hoci sa proti nim otvorene postavili len francúzski a
švédski delegáti. Dvere do Berlína zostali poodchýlené,
no politická situácia v Európe, pripomínajúca otvorený
sud pušného prachu, týmto nádejam nepriala. A tak
hoci kongres prijal viaceré zásadné otázky týkajúce sa
programu hier, účasti žien i klasifikácie krajín, boli jeho
závery zverejnené až po dlhých piatich rokoch. Nemeckí
delegáti sa netajili optimizmom, že vojna, ktorá visela
vo vzduchu, sa skončí ich bleskovým víťazstvom a o
dva roky sa športovci novorozdeleného sveta môžu v
Berlíne „pokojne" stretnúť. Ku cti britského delegáta
Theodora Cooka treba poznamenat', že jediný reagoval
návrhom na vylúčenie nemeckých zástupcov z
Medzinárodného olympijského výboru. Proti návrhu sa

však postavil sám Coubertin, ktorého idealizmus sa
prejavil i v tom, že nechcel pripustiť rokovania o
preložení hier a to dokonca v čase, keď pár týždňov po
kongrese Nemecko okupovalo Belgicko a chystalo sa k
rozhodujúcemu úderu proti jeho vlasti. Slnko,
zapadajúce za Víťazný oblúk a poskytujúce
nezabudnuteľný zážitok návštevníkom Paríža, ktorí v
tom čase zablúdia na Champs Elyssés (3), zapadlo zakrátko po kongrese nielen nad olympizmom, ale i nad
Európou. Miesto streľby na olympijské strelnici padli
štyri dni po skončení kongresu výstrely v Sarajeve... a
zabili ,,nám" Ferdinanda (4).
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Vlevo nahoře:
Propagační nálepka
Atletického svazu
Německé říše
Vpravo nahoře:
Nálepka k OH 1916
v Berlíně
Vlevo dole:
Plakát k Národním
hrám 1916
v Amsterodamu, který
b ý v á m y l n ě p o v a žo v á n
za plakát k OH 1916
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Olympiáda bez hier
Predchádzajúcu kapitolu našej
cesty
olympijskými
dejinami
ukončili výstrely v Sarajeve. Apokalypsa I. svetovej vojny priniesla
zmar dvadsiatich miliónov ľudských
životov. Padli v nej i tisíce Slovákov
a Čechov. „Nestřílejte, vždyť jsou
tady lidi!" volal Švejk (1), no králi
viedli vojnu a v zákopoch sa
zomieralo. Starí Gréci odkladali
kvôli olympij-ským hrám vojny,
civilizované národy Európy to robili
opačne.
A tak sa do olympijského exponátu dostávajú materiály, ktoré
nemajú so športom nič spoločného.
Dokumentujú však dobu, keď šport
nebol mierom, ako po tom volal
Coubertin. Lístky poľnej pošty
prinášali utrápeným manželkám a
matkám cenzurované správy z bojísk, no predovšetkým
nádej. Veď ten ich ešte žije... a píše, že sa má dobre, že
sa teší domov! Mnohí sa nedočkali. Lístok viac
neprišiel... Upadajúce, ba neexistujúce „vlastenecké"
city mali mobilizovať lístky s portrétmi ich výsostí
spojencov.
Okrem zlovestne pozerajúceho W ilhelma, cisára
nemeckého s vykrútenými fúzami, na nás previnilo
hľadí i František Jozef Habsburský (2), v „drese"
ktorého bojovali naši dedovia a pradedovia. Namiesto
olympijského kovu ich však čakalo v lepšom prípade
„signum laudis" a v tom horšom hrob - ďaleko od
domova. Počiatočné nádeje na rýchly vojenský úspech,
ktorý očakávali nemeckí členovia MOV, keď v Paríži
sľubovali zabezpečiť OH v Berlíne na rok 1916, sa
rýchle rozplynuli. Rakúsko-Uhorské vojská obkľúčené
už začiatkom roku 1915 v pevnosti Przemysl
používali na spojenie s vlasťou leteckú dopravu až
dovtedy, kým ich ďalšia ofenzíva neoslobodila z
obkľúčenia. Filatelistom zostalo pár lístkov, na ktoré sa
onehdy čakalo i v bratislavskej župe, kam bol
adresovaný tento (3). Ten, kto ho písal, nakoniec peklo
vojny prežil a cez jeho vnuka sa lístok dostal až do
môjho exponátu. Je ťažko filatelisticky dokumentovať
hry, ktoré sa nekonali. Mníchovský výtvarník, profesor
Franz von Stuck vytvoril sériu desiatich návrhov na
olympijské známky. K ich vydaniu nikdy neprišlo, a tak
sa do súčasnosti zachovali len v malom počte - v
podobe nálepiek (4,5). Veľkolepý, i keď architektonicky
mylne koncipovaný štadión v Berlíne slávnostne otvorili

te pred vypuknutím vojny, dňa 8. júna 1913, za účastí
samotného cisára. Nízke, no o to rozľahlejšie tribúny
však vzďalovali diváka od súperiacich športovcov až na
280 metrov. Miliónová - a vlastne prvá gigantomanická
olympijská stavba bola nakoniec zbúraná a po 20
rokoch sa v Berlíne súťažilo na novom, modernom a
účelnom športovisku, ktorého návrh vyniesol Wernerovi
Marchovi zlatú medailu v architektonickej súťaži OH
1936. To ale akosi predbiehame, hoci vlastne vidno, že
dejiny sa v celej zlovestnosti mali po necelom štvrťstoročí zopakovať.
Berlín roku 1916 nebol mestom olympijským a je
paradoxné, že nálepka, propagujúca mierové zápolenie
športovcov sveta sa ocitla na pohľadnici nemeckého
Červeného kríža, zisk z predaja ktorej bol určený
obetiam vojny! Okrídlená Niké, bohyňa víťazstva,
odovzdávajúca olivový veniec antickému olympionikovi,
prekrýva
jemný
odtlačok
„útvarovej"
pečiatky
delostreleckej batérie... (6)
O smrti strieborného medailistu v behu na 5000 m na
štokholmskej olympiáde Francúza Jeana Bouina sme už
hovorili. Smrť si nevyberala. V Haliči padol čerstvý
olympionik, maratónec Nejedlý, štvornásobný víťaz
legendárnych pretekov Praha - Běchovice. Na bojisku sa
skončil život nemeckého člena MOV baróna de
Wenningen, ktorý si bol na
olympijskom kongrese v Paríži v predvečer vojny taký
istý „bleskovým" víťazstvom nemeckých zbraní...
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc
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HELMUT SCHÖN BY SE DOŽIL 100 LET

Patnáctého září 2015 uplynulo sto let od narození jedné z nejvýraznějších postav německého
fotbalu Helmuta Schöna. Úspěšný trenér se narodil 15. září 1915 v Drážďanech a zemřel 23.
února 1996 ve Wiesbadenu.
S fotbalem začínal ve 13 letech jako útočník v klubu Dresdensia (1928-1933). Do konce
druhé světové války působil v Dresden FC (1933-1945).
Trenérskou kariéru začínal jako hrající trenér v SG Dresden-Fridrichstadt (1945-1950).
Krátce ještě hrál za FC St.Pauli (1950) a skončil opět jako hrající trenér v Hertha BSC Berlin
(1950-1951). Německo reprezentoval 16x (1937-1941) a nastřílel 17 gólů. Debut měl
21.11.1937 v Hamburku proti Švédsku (5:0). S reprezentací se rozloučil 5.10.1941 ve
Stockholmu a soupeřem bylo opět Švédsko (2:4).

Hlavní trenérskou kariéru začal v letech 19511952 ve Wiesbadenu. Další čtyři roky byl
trenérem Sárského fotbalového svazu (195256). Trenérem SRN se stal 4.11.1964, kdy
vystřídal ve funci Seppa Herbergera, který byl
ve funkci od 22.11.1950 do 7.6.1964. Helmut
Schön byl jeho asistentem v letech 1956 až
1964.
Muž s čepicí, jak byl Schön přezdíván, je
rekordmanem u německé reprezentace.
Společně s Seppem Herbergerem "odsloužili"
každý čtrnáct let, ale Schön byl u kormidla o
32 dní déle (od 4.11.1964 do 21.6.1978).
Byl také úspěšnější než předchůdce. Dovedl
SRN do finále MS 1966/prohra s Anglií (2:4).
Semifinále MS 1970 v Mexiku SRN-Itálie 3:4
bylo dlouho považováno za utkání století. S
hráči jako byli Franz Beckenbauer, Gerd
Müller, Paul Breitner, Günther Netzer,
Wolfgang Overath, Sepp Maier, Berti Vogts
aj. se mu podařilo vybojovat pro Německo v
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roce 1974 druhý
titul mistrů světa.
Dalším úspěchem
byl titul mistrů
Evropy 1972 a
finálová účast na
ME 1976 (prohra
s ČSSR 3:5 na
penalty).
Jeho
celková
bilance je velmi
úspěšná:
139
utkání, z toho 87 vítězství, 31 remíz
a pouhých 21 proher, vynikající skóre 292:107.

V roce 1984 byl vyznamenán nově vytvořeným Řádem FIFA.
Nástupcem Helmuta Schöna se stal Jupp Derwal (1978-1984).
Stanislav Kamenický

LEGENDA NĚMECKÉHO SPORTU - WILLY DAUME
25. května 2013 proběhlo v Olympijském muzeu v Kolíně nad
Rýnem setkání námětové skupiny IMOS. Při této příležitosti
proběhl také slavnostní akt k připomenutí 100. výročí narození i u
nás dobře známého sportovce a funkcionáře Willyho Daumeho
(24.5.1913-20.5.1996). V roli sportovce se prosadil v německém
národním týmu jako košíkář a házenkář.
Willi Daume se věnoval lehké atletice v Eintrachtu Dortmund,
zejména skoku do výšky (osobní rekord 1,82 m), a také házené.
Pružný Daume se v roce 1935 "rekvalifikoval" s ostatními
studenty, házenkáři, převážně z Vratislavi, na basketbal a reprezentoval Německo na VI.
Světových Akademických hrách v Budapešti. Patřil do skupiny 14 hráčů pro první
olympijský basketbalový turnaj v Berlíně v roce 1936, ale neodehrál žádný zápas. Po
olympijském turnaji, se dostal pod těžkou kritiku z nedostatečné přípravy a nedostatku
týmového ducha německého olympijského týmu. Německo totiž prohrálo ve 2. kole (kam
postoupilo bez boje) s Itálií 16:58 a o postup do 3. kola pak s naším týmem 9:20. Zda
Daumemu zlatá olympijská medaile unikla jeho nominací do basketbalového družstva z
házenkářského týmu (házenkáři Německa olympijský turnaj suverénně vyhráli), zůstane již
nezodpovězenou otázkou.
Vyšší fu n kci on ářskou kari éru n ast art oval j ako čl en Mez i n árod n í h o ol ym p i j skéh o
výb oru v roce 1956. Pod í l el se n a z al ož en í n ad ace Deu t sch e Sp ort h i l fe ( 1967) , kt erá
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exi st u j e d od n es. V l et ech 1972- 1976 b yl m í st op řed sed ou MOV
a p ů sob i l v m n oh a od b orn ých kom i sí ch . Byl rovn ěž čest n ým
p řed sed ou Sp ort ovn í h o svaz u NSR . Vrch ol em j eh o kari éry se
st al y roky 1961- 1992, kd y st ál v čel e Národ n í h o n ěmeckéh o
ol ym p i j skéh o výb oru . Do h i st ori e ol ym p i j skéh o h n u t í se
z ap sal j ako ú sp ěšn ý p řed sed a org an i z ačn í h o výb oru XX.
ol ym p i j ských h er 1972 v Mn i ch ově. V ob d ob í p ří p rav OH 1972
a
X.
ol ym p i j skéh o
kon g resu
vyst ou p i l
na
p od p oru
p rog resi vn í ch z m ěn v ol ym p i j ském h n u t í . Svoj í n eocen i t el n ou
či n n ost í se Wi l l y Dau m e řad í d o sez n am u výz n am n ých ol ym p i j ských osob n ost í a
l eg en d n ěm eckéh o sp ort u . Let os v květ n u u p l yn e 20 l et od j eh o sm rt i .

Stanislav Kamenický

PRVNÍ FOTBALOVÉ VLAŠTOVKY K MS 2018 V RUSKU
Do začátku MS 2018 chybí ještě více než 2 roky a už tu máme první materiály k
nastávajícímu šampionátu. Je dlouhodobou tradicí, že s první propagací přichází pořádající
země a ani Rusko není výjimkou. První obálka pochází už z roku 2010.
Pozoruhodné je razítko z 2.12.2010,
což je datum, kdy bylo Rusku na
zasedání FIFA v Curychu přiděleno
pořadatelství MS 2018. Poprvé se bude
fotbalové mistrovství světa konat ve
východní Evropě a poprvé také na dvou
kontinentech. Rusko předložilo svou
kandidaturu na počátku roku 2009 a v
Curychu porazilo Anglii a společné
nabídky z Portugalska / Španělska a
Belgie / Nizozemí.
Ale je tu ještě jeden problém. Na
základě vyšetřování FBI kvůli korupci v
Mezinárodní fotbalové asociaci FIFA se
prošetřuje
i
přidělení
pořadatelství
mistrovství světa 2018 Rusku a 2022
Kataru. V aféře byl silně namočený
předseda FIFA Sepp Blatter, který byl nucen odstoupit a 26.2.2016 byl novým předsedou FIFA
zvolen Švýcar Gianni Infantino.
Pro razítko z roku 2010 byla použita známka Mi 1690 a FDC k 50. výročí vítězství SSSR na
ME 1960 ve Francii. Na obálce je Igor Netto, kapitál vítězů z OH 1956, účastník MS 1958,
1962. Druhou fotbalovou osobností je Lev Jašin, účastník MS 1958, 1962, 1966 a 1970
(náhradník) a Evropský fotbalista roku 1963.
SSSR se připojil k FIFA rok po skončení Velké vlastenecké války - dne 25. června 1946. VI.
MS, které se konalo ve Švédsku v roce 1958, bylo prvním jehož se národní tým Sovětského
svazu účastnil. Ruští fotbaloví hráči se kvalifikovali na závěrečný turnaj mistrovství světa
desetkrát (SSSR a Rusko). Odehráli celkem 40 zápasů, s bilancí 17-6-17. Nejlepším výsledkem
ruského týmu je čtvrté místo z fotbalového šampionátu 1966 v Anglii.
V rámci propagace mistrovství světa ve fotbale 2018 Rusko, vytvořila Rusmarka filatelistický
program, který byl spuštěn 25.7.2015 a bude probíhat až do začátku turnaje a bude obsahovat
kolekci více než 120 filatelistických produktů - poštovních známek, aršíků, obálky či dopisnice
s originální známkou, příležitostná razítka a pohlednice.
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25.7.2015 Celinová obálka s přítiskem a natištěnou známkou A, PR1 Sankt-Peterburg

18.9.2015, 1000 dnů před zahájením MS
2018, vydala Ruská pošta aršík ve tvaru
fotbalového míče se známkou hodnoty 100
rublů, FDC s PR1. Příležitosné razítko bylo
používáno ve všech hostitelských městech MS
v kopané 2018. Bude jimi těchto 11 měst:
Moskva (stadiony Lužniki a Spartak), Sankt
Peterburg, Kaliningrad, Jekatěrinburg, Nižnij
Novgorod, Kazaň, Samara, Saransk, Volgograd,
Rostov na Donu a Soči. A navíc bylo razítko
používáno také v městě Krasnodar.
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První série známek připomínající MS v kopané 2018, vydaná 1.10.2015, nám představuje
sovětské známky vydané k světovým fotbalovým šampionátům v roce 1958, 1962, 1966,
1970, 1982 a 1986. V levém horním rohu známek je dokumentován symbol blížícího se
šampionátu. Razítko na FDC je dost nevýrazné a přináší jen známé údaje. PR1 bylo opět
používáno ve 12 městech jako u předchozího aršíku.

Dalším příspěvkem Ruské pošty bylo
17.11.2015 vydání první sady čtyř
známek se stadióny, na kterých se bude
hrát MS 2018: stadión Fišt v Soči,
Olympijský stadión Lužniky v Moskvě,
stadión Spartaku Moskva a stadión
Kazaň aréna. Známky série mají
nominál 21 rublů a byly tištěny v tiskových listech o 8 známkách (4x2). Dále byly vydány 4
FDC s jednotlivými známkami a PR1 byla používána v 12 obvyklých městech.
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16.11.2015, resp. 8.12.2015 jsou
data tisku prvních dvou celinových
dopisnic
s originální
známkou
nominální hodnoty V (rusky B). První
je věnována hostitelskému městu
Volgograd,
druhá
pak
městu
Jekatěrinburg.
PR1 nesou pak datum vydání 16.12.2015. Stejným městům jsou věnovány i dvě celinové obálky nominální hodnoty A
(4.12.2015 – Jekatěrinburg a 30.12.2015 – Volgograd).
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Posledním počinem Ruské pošty v loňském roce k propagaci MS v kopané 2018 bylo 30.12.
vydání pěti celinových obálek s natištěnou známkou hodnoty A věnovaných historii světových
fotbalových šampionátů.

Jak vidno, mají se příznivci fotbalové filatelie na co těšit. Doufejme, že pořadatelství nebude
Rusku odebráno, a že šampionát bude nakonec tak úspěšný, jako zimní olympijské hry 2014 v
Soči.
Stanislav Kamenick ý

Mistrovství Evropy žen v basketbalu 2015
Na evropském basketbalovém mistrovství žen, které se konalo
od 11. do 28. června 2015 v Maďarsku a Rumunsku, získaly
zlatou medaili srbské basketbalistky. Země, která má 7,1 mil.
obyvatel, je zemí mnoha slibných a talentovaných sportovců.
Basketbal, házená, vodní pólo, kopaná a především tenis to jsou
hlavní sportovní odvětví, ve kterých Srbsko zaznamenává
největší úspěchy a také velkou reklamu.
Srbky začaly skupinovou fázi basketbalového turnaje triumfem
nad basketbalistkami Lotyšska, dále porazily Chorvatky a hráčky
Velké Británie. Prohrály pouze s Ruskami. V osmifinálové fázi
soutěže zvítězily nad Slovenkami a podlehly Španělkám a
Litevkám. Bilance 2 vítězství a 3 porážek jim stačila na 4. místo v osmifinálové skupině a
poslala do čtvrtfinále proti vítězkám druhé osmifinálové skupiny, hráčkám Turecka.
Čtvrtfinálový zápas Srbkám úžasně vyšel a do té doby vynikající basketbalistky Turecka
překvapivě porazily o 12 bodů. Štěstí přeje připraveným, se říká, a toto štěstí v podobě
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dvoubodového vítězství se přiklonilo v
bitvě o finále na stranu Srbek a ne na
stranu
Bělorusek.
Triumf
nad
francouzským národním týmem ve finále
s výsledkem 76:68 znamená největší
úspěch v historii srbského ženského
basketbalu. Zároveň se Srbky přímo
kvalifikovaly na olympijské hry v Riu
2016.
Ana Dabović byl vyhlášena nejužitečnější
hráčkou turnaje a Sonja Petrović získala
místo v all-stars týmu turnaje.
Srbská pošta tento úspěch připomenula
27.11.2015 vydáním příležitostné poštovní
známky a FDC.
-jpb-

Mistrovství Evropy
v házené mužů 2016
12. mistrovství Evropy v házené
mužů 2016 proběhlo od 15. do 31.
ledna v Polsku. Mistrovství se zúčastnilo
16
mužstev,
rozdělených
do
čtyř
čtyřčlenných skupin (jednotlivé skupiny
hostila města Krakov, Gdaňsk, Vratislav
a Katovice), z nichž první tři týmy
postoupily
do
dvou
čtvrtfinálových
skupin. První dva týmy ze čtvrtfinálových
skupin postoupili do semifinále, týmy na
třetím místě hráli o páté místo.
Mistrem Evropy se stali házenkáři
Německa,
kteří
ve
finále
porazili
Španělsko 24:17. Bronzové medaile
získali házenkáři Chorvatska po vítězství
31:24 nad Nory. Mistrovství Evropy
proběhlo tentokrát bez účasti českých
házenkářů. Naši házenkáři se po 10
letech na šampionát nekvalifikovali.
Polská pošta vydala k popularizaci a
propagaci evropského šampionátu dvě
zajímavé
známky
ve
tvaru
házenkářského míče. Tištěny jsou v TL o
6 známkách (3x2), obě známky jsou na
tiskovém listu 3x a pokaždé jsou

pootočeny tak, že se vlastně neopakují a jde
-jpbtedy o 6 různých známek.

30

„Hrabě Dracula” na známkách Rumunska
16.10.2015 byla na poštovních známkách Rumunska představena velká
hvězda rumunského sportu, Ion Tiriac. Na známkách je zachycen ve finále
Davisova poháru v Bukurešti v říjnu 1972.
Ion Tiriac, tenisový šampión a jeden z nejvýznamnějších propagátorů
rumunské sportu a to jak v Rumunsku, tak i v zahraničí, debutoval ve světě
sportu jako hráč ledního hokeje. V letech 1958 a 1964 byl členem rumunské
hokejového týmu, který se účastnil zimních olympijských her a mistrovství
světa v Innsbrucku.
Narodil se 9.5.1939 v Transylvánii, což je pravděpodobně důvod, proč má
přezdívku „hrabě Dracula”. Tiriac se poprvé objevil na mezinárodní
sportovní scéně jako hokejový hráč rumunského národního týmu na zimních
olympijských hrách 1964. Krátce poté přešel k tenisu jako svému hlavnímu sportu. S krajanem
Ilie Năstasem vyhráli mužskou čtyřhru na French Open v roce 1970 a třikrát hráli finále
Davisova poháru (1969, 1971 a 1972), ale pokaždé se museli sklonit před týmem USA.

Po skončení aktivní tenisové dráhy působil Ion Tiriac jako trenér a manažer pro hráče, jako
např. Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Mary Joe Fernandezová, Goran Ivanišević a Marat Safin.
V roce 1998 se stal prezidentem rumunského národního olympijského výboru.
Ačkoliv tenisu nyní věnuje velmi málo svého času, přijal úspěšný podnikatel Ion Tiriac
s potěšením a jako poctu nabídku organizovat otevřený tenisový turnaj v Madridu pro muže i
ženy. Nyní má tento turnaj celkově rozdat 7,2 milionu € na prize money. Trofej určená pro
vítěze turnaje nese jeho jméno. Tiriac platí od roku 1996 i licenci na tenisovém turnaji BRD
Năstase Tiriac Trophy. V současné době činí rozpočet události € 450000 a
je součástí série ATP World Tour. Koná se každoročně dva týdny před
Madrid Open v Bukurešti.
Dne 13. července 2013 se stal členem Síně slávy ITF jako úspěšný
promotor a turnajový ředitel celé řady tenisových podniků. Úspěchy, které
ho provázely po celou dobu jeho sportovní kariéry dokázal přenést i do
svého podnikání. „Brašovský buldozer”, jak se mu také na kurtu přezdívalo
pro jeho nezdolnost si vybudoval vážnost a úctu i jako podnikatel. Ion
Tiriac je také velkým motoristickým nadšencem. Vlastní působivou sbírku
automobilů, z nichž je více než polovina veteránů.
(z webu přeložil a upravil -jpb-)
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Stručně na závěr:

1.

2.

3.
5.
3.

4.

5.
6.
1.a 2. Monaco, 3.2.2016, YOG 2016 Lillehammer
2. Grónsko, 19.1.2015, Arktické zimní hry 2016
4. a 5. Belgie, 7.9.2015, ME ve volejbalu žen 2015
6. Kongo, 2015, 3 nezoubk. aršíky (každý se 4 zn.) k OH 2016,
hvězdy předchozích olympiád – OH 1968 Věra Čáslavská
7. Monaco, 3.2.2016, Tenis Monte Carlo Rolex Masters
8. a 9. Polsko, 26.8.2015, MS ve třídě Optimist (jachting)

7.

8.
9.

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, 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. června 2016
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