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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

H RY XXXI.
OLYMPIÁDY

2016

RIO DE
JANEIRO
JSOU
MINULOSTÍ

Olympsport slaví 50 let
Slavnostní setkání - sobota 12. listopadu 2016, salonek restaurace Autoklubu,
Opletalova ulice 29/1337, Praha 1, přímo naproti Hlavnímu nádraží.

Hry XXXI. olympiády jsou minulostí. Jaké byly?
Každé hry jsou něčím mimořádné. Jak se bude vzpomínat na Rio? Určitě na atmosféru. Poprvé
Jižní Amerika, kontinent plný barev, emocí, otevřenosti a pohostinnosti. Ale také na partu sportovců,
která tvořila český tým. Tým s velkým "T", kde nebyly hvězdy ani outsideři. Kde největšími
hodnotami byly nasazení a bojovnost. Tahle atmosféra provázela celou naši účast na hrách. Přesně
v duchu Zátopkova hesla "když nemůžeš, tak přidej". Každý člen týmu zde zažil příběh, o kterém by
se dala napsat kniha. Příběh o vítězství pro zesnulého kamaráda, o utopené medaili v předposlední
brance nebo o klukovi, pro kterého znamená fair play víc než vítězství. Tyto příběhy bychom si měli
připomínat, aby se nám staly motivací a inspirací. A abychom si stále připomínali, že olympijská
myšlenka není jen o vítězství, ale především o cestě za ním…
Jiří Kejval, předseda ČOV v předmluvě knihy RIO 2016

Hledání rovnováhy
Až bude sportovní historie hodnotit olympiádu v Riu, objeví se určitě řada nepříliš lichotivých
vyjádření. Organizace vázla. Sběrači míčků nevěděli, co mají přesně dělat. Zelená voda v bazénu,
vlny na laguně při rozjížďkách veslařů, přiliš silně nastavená klimatizace, na poslední chvíli
připravená olympijská vesnice, údajně selhávající systém dopingových kontrol, bučení publika na
ne-brazilské hvězdy…
Na jednu stranu lze sportovce pochopit: pro řadu závodníků je olympiáda vyvrcholením čtyřletého
cyklu plného dřiny, odříkání a disciplíny. Připravují se ve špičkových podmínkách a nevidí důvod,
proč ty samé kulisy neočekávat na jedné z největších sportovních akcí planety.
Jenže někdy se pro samé branky, body a vteřiny zapomíná na hostitele celé této trachtace. A
právě Rio nabídlo obzvláště křiklavý kontrast. Vždyť pro spoustu obyvatel města, které Olympijské
hry 2016 přivítalo, by bylo třeba to „nedokonalé“ bydlení v „nepřipravené“ olympijské vesnici jen
těžko představitelným luxusem. Megalomanský olympijský byznys bude muset najít rovnováhu mezi
svou rozpínavostí a realitou světa. Nebo chceme, aby každé Hry stály 51 miliard dolarů jako ty zimní
v Soči 2014?
Naštěstí jsou tady ale příběhy sportovců: obyčejné i velké, dojemné i inspirující. A ty olympiádu
stále ještě zachraňují. Krpálkovo zlato pro kamaráda do nebe. Dostálova rozkousaná ústa. Plyšový
talisman od syna pro Špotákovou.
Adam Nenadál, předmluva k brožuře „Zlaté Rio“ deníku Sport

Co do hodnoty medailí to byly pro nás nejméně úspěšné hry od roku 1932
Medailí celkem dost, jen málo těch zlatých a stříbrných! I proto Česká republika skončila na
olympijských hrách v Riu de Janeiro na 43. místě v medailovém pořadí zemí. S bilancí jednoho zlata,
dvou stříber a sedmi bronzů (v Londýně jsme byli se čtyřmi zlaty výrazně výš - 19. místo)...
Hodnocení suverénně ovládly Spojené státy americké před Velkou Británií a Čínou.
Český tým vyrovnal ziskem deseti cenných kovů sbírku z Londýna, nicméně co do hodnoty medailí
byl nejméně úspěšný od roku 1932, kdy pouze sedmičlenná výprava přivezla z Los Angeles jedno
zlato, dvě stříbra a bronz. V pořadí podle počtu cenných kovů patřilo v Riu Čechům 27. místo.
Před Českou republiku se zásluhou dvou zlatých a dvou stříbrných medailí dostala například
výprava Slovenska, jež obsadila 37. pozici. Češi naopak díky dvěma bronzům navíc porazili
vytrvaleckou velmoc Etiopii.
Američtí sportovci podle očekávání dominovali v počtu medailí i jejich hodnotě. Cenných kovů
získali celkem 121, z toho 45 zlatých. Druhá Británie měla 27 zlatých a 67 celkem, třetí Čína 26
nejcennějších medailí a 70 dohromady. Čtvrté místo se ziskem 19 zlatých a celkem 56 medailí
obsadilo Rusko, jemuž kvůli podezření ze systematického dopingu v zemi hrozila neúčast na hrách.
Medaile v Riu bralo 87 výprav, v Londýně před čtyřmi roky o dvě méně.
Zdroj: web vap, ČTK, Sport.cz
Olympiáda spadla do doby hospodářské recese Brazílie a je třeba smeknout před organizátory,
když pomyslíme na chudobu kolem. Dalším strašákem, a možná tím největším, byla pro
organizátory, sportovce i návštěvníky hrozba terorismu. Bezpečnostní opatření byla veliká. Nabízí se
otázka, zda by i ta nejpřísnější opatření ochránila před případným teroristickým útokem? Nemusíme
odpovídat, protože všechna olympijská klání, společenská a kulturní setkání a další doprovodné akce
proběhly naštěstí bez vážného incidentu.
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Z
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Olympsport letos slaví 50 let
Založení Olympsportu se datuje do jarních měsíců roku 1966. Kulaté výročí
bylo vzpomenuto ve Zpravodaji, bylo připomínáno při různých příležitostech,
naposledy na veletrhu Sběratel, obdrželi jsme i gratulace od filatelistických
klubů a partnerských organizací sdružených v AICO. Vyvrcholením oslav
bude slavnostní setkání, které se uskuteční
v sobotu 12. listopadu 2016 od 9 hodin.
Bude se konat v salonku Českého autoklubu v Opletalově ulici 29/1337
v Praze 1, přímo naproti Hlavnímu nádraží. Naplánujte si to ve svých diářích,
oslavu takového výročí nemůžete opomenout.

O l y m p s p o r t

n a

S b ě r a t e l i

Využili jsme nabídku pořadatele oblíbeného sběratelského veletrhu v Praze k naší aktivní účasti
na tomto setkání, které se uskutečnilo ve dnech 8.-10. 9. 2016 v hale č. 1 Výstaviště v Letňanech.
K dispozici jsme dostali stolek a 15 výstavních ploch, kde jsme prezentovali ukázky z exponátů
našich členů. Jedním z hlavních záměrů této propagace Olympsportu byla snaha přitáhnout
k filatelii mladé a také rozšířit naši členskou základnu, která se neustále zužuje. Mladých,
začínajících filatelistů bohužel k našemu stánku moc nezavítalo, ale to je léta trvalý trend, který se
nedaří nijak změnit. Podařilo se nám však vzbudit zájem několika sběratelů, kteří si vzali členské
přihlášky (jeden z nich ji bez odkladu vyplnil a odevzdal), tak uvidíme.
Dalším pozitivem byl prodej přebytků z naší „Novinkové služby“, byl zájem i o volná čísla
„Zpravodaje“ a „Knihovničky“.

Naše výstavka se setkala se zájmem návštěvníků
veletrhu, zastavili se u ní dva filatelističtí experti,
bývalý tajemník SČF Jaroslav Maleček a František Beneš. Plno bylo i u našeho stolu.
K dispozici z naší novinkové služby byla tři
CDVp, podrobněji prezentována dále v článku
Novinky Olympsportu. Dopisnice byly opatřené
příležitostním razítkem Sběratele a speciálním
modrým kašetem, pořízeným k našemu jubileu.
Toto razítko (kašet)
budeme používat i po
celý zbytek letošního
roku.
Všimněte
si
uvedených
ročníků
v razítku a zkratek organizací, kterých je naše „Asociace olympijských a
sportovních sběratelů” členem.
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Milé návštěvy na našem stánku: vlevo pracovnice Postfily Michaela Petrusová a Věra
Gruntorádová, které pro nás tiskly TL s personalizovanými známkami s medailisty z Ria. Vpravo
pak předseda SČF Walter Müller.

Na stánku mají službu Zdeněk Svědiroh
a Václav Diviš

A ještě jednou náš stánek. Zleva sedí: Ladislav
Janoušek, Josef Kočí a Václav Diviš. Zleva stojí:
ředitel veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek,Stanislav
Kamenický a Jan Petrás

Doslova se zaprášilo po dalších dvou CDVp, které vytvořil Olympsport a byly opatřeny
strojovými razítky s poděkováním našim medailistům, respektive Lukáši Krpálkovi za zlatou
medaili v judu.
Posledním „tahákem“ pro veřejnost byly tři tiskové listy s personálními známkami. První TL byl
věnován jedinému našemu olympijskému šampiónovi – Lukáši Krpálkovi. Druhý držitelům medailí
od vody a třetí tiskový list "suchým" medailistům. Více o TL viz Novinky Olympsportu.
Jedním z vrcholů veletrhu Sběratel byla návštěva olympijského vítěze z Ria, Lukáše Krpálka, na
stánku Státní mincovny. Zástupcům Olympsportu, Vaškovi Divišovi a Honzovi Petrásovi, bylo
umožněno se na chvíli s Lukášem sejít a předat mu osobně tiskový list s jeho personálními
známkami a dvě dopisnice s příležitostným razítkem k jeho vítězství na OH 2016 a MS 2015.

Výstavní plocha Olympsportu byla umístěna naproti
stánku České pošty a byl o ni zájem větší, než jsme sami
očekávali. Tržba z prodeje na stánku pak přesáhla i ty
nejoptimističtější odhady, což v členech výboru OS vyvolává
silnou myšlenku na opakování naší účasti na Sběrateli.
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Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří pomohli při instalaci naší expozice, službou na
stánku v průběhu všech tří dnů veletrhu a na konci veletrhu také při demontáži. Ruku přiložili a
pomohli: Vašek Diviš, Jarda Petrásek, Láďa Janoušek, Honza Petrás, Standa Kamenický, Zdeněk
Svědiroh, Pepík Kočí, Václav Slavík, Antonín Hobza, Ladislav Kočí a Radek Jásek.
-jpbPřehled exponátů, ze kterých jsme vybírali ukázky pro prezentaci na Sběrateli:
Jaroslav Petrásek – Věra Čáslavská 70, 100 let kanoistiky, Sportovní razítka z dílny OS,
120 let MOV,
Ladislav Janoušek – Medaile českých čs. střelců a Medaile českých a čs. biatlonistů
Stanislav Kamenický – Československý fotbal
Václav Slavík – Panorama olympijské historie
Václav Diviš – Historie OS
Josef Kočí – Rio 2016
Jan Petrás – Emil Zátopek, CDVp Olympsportu z roku 2004

NOVINKY

OLYMPSPORTU

A

ČESKÉ

POŠTY

Vítězové a poražení. Nevydané známky a neuskutečněné olympiády
Podobně jako každé sportovní klání má své vítěze a poražené, má každá poštovní známka svůj
schválený či nepřijatý výtvarný návrh. Zvítězit může jen jeden, poražených je mnoho. Nepřijaté
návrhy skončily v muzeu a nikdo je vlastně nezná. Tuto neznalost se snažila výstava Vítězové a
poražení alespoň částečně napravit. Představila nerealizované grafické návrhy ke známkám s
tematikou letních olympijských her, které Poštovní muzeum uchovává. Nevydané návrhy jsou dílem
významných československých výtvarníků Cyrila Boudy, Zdeňka Buriana, Josefa Lieslera, Jiřího
Rathouského, Maria Strettiho, Aleny Suchardové Podzemné aj. Prvními československými známkami
vydanými v přímé souvislosti s konáním her byla dvouznámková emise k olympiádě v Melbourne
(1956).
Výstava, která proběhla v prostorách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě
od 4.6. do 30.9.2016 byla doplněna ze sbírek Národního muzea, jež laskavě
zapůjčilo exponáty související s olympiádami, které se nekonaly, nebo se
konaly jindy, jinde či bez našich reprezentantů. Jedná se o drobné předměty
propagačního charakteru, vydané k olympiádě Tokio 1940, kolekci předmětů
souvisejících s neuskutečněnou olympiádou
Praha 1980 včetně dvou architektonických
modelů plánovaných sportovišť, sportovní
oděvy a další předměty připravené k
olympiádě Los Angeles 1984 (neúčast států
socialistického
bloku)
a
předměty,
vztahující se k nerealizované olympiádě
Praha 2016.
Zdroj: www.postovnimuzeum.cz

K výstavě "Vítězové a poražení" bylo dne 2.7.
2016 ve Vyšším Brodě používáno příležitostné

poštovní razítko s textem "Vítězové a
poražení, Vyšší Brod" a s vyobrazeným
běžcem. Poštovní muzeum ve spolupráci
s ČOV a Českou poštou vydalo k výstavě
celinovou dopisnici s přítiskem. Olympsport
dopisnici s PR zajistil pro odběratele novinek.
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Odlet české olympijské reprezentace
K odletu jedné z hlavních skupin našich
reprezentantů na olympiádu do Ria přichystal
Olympsport dopisnici s přítiskem (OS-04-16)
a nechal ji 29.7.2016 na poště Praha 1 opatřit
otiskem výplatního strojku. Na přítisku i na
štočku, použitém ve výplatním strojku, byla
připomenuta naše medailová naděje, kanoista
Josef Dostál. Ten naše naděje nezklamal
a dokázal v Riu vybojovat dvě medaile.
Co se však nepodařilo Olympsportu, bylo
zajištění přepravy našich dopisnic do Ria a zpět.
Přítisk na dopisnici i razítko vznikaly velice
těžce, několikrát se měnily podmínky použití i
konečná podoba razítka a přítisku, nutný byl i
souhlas samotného olympionika. A nakonec se
stalo, že zásilka dopisnic letadlem s našimi sportovci vůbec neodletěla. O tom neměl nikdo z nás ani
potuchu. Zásilka s dopisnicemi byla Olympsportu vrácena Českou poštou až v průběhu konání veletrhu
Sběratel, 14 dnů po skončení olympiády. Úvahy na dodatečné zaslání dopisnic do Ria vzaly za své,
když jsme se dozvěděli, že pro dodatečné zaslání by každá dopisnice byla zatížena neúměrně vysokým
doplatným portem. To by sice mohlo učinit tyto dopisnice velice zajímavými, ale na druhé straně také
kvůli výši doplatného prakticky neprodejnými.
Olympsport se všem svým členům a odběratelům novinek omlouvá za to, že této dopisnici chybí to
hlavní, pro kterou byla vytvořena, a to je razítko Brazilské pošty, používané v olympijské vesnici. Pro
zdokumentování úspěchů Josefa Dostála na olympiádě v Riu 2016 však tato dopisnice do našich sbírek
určitě patří.

Václav Robin Bušek
Ve výčtu novinek Olympsportu následuje dopisnice s přítiskem, nesoucí číslo
OS-05-16. Tato dopisnice je připravována pro slavnostní setkání Olympsportu
v sobotu 12.11.2016. K dopisnici s přítiskem je připraveno příležitostné ruční
razítko se zakladatelem Olympsportu Václavem Robinem Buškem. Ruční
příležitostné razítko bude používáno na poště Praha 1 v den setkání
Olympsportu.

Zahájení Her XXXI. olympiády
Rio de Janeiro 2016
K zahájení Her XXXI. olympiády Rio de
Janeiro 2016 připravil Olympsport CDVp se
strojovým razítkem s Emilem Zátopkem (OS06-16). Původní záměr, aby byl příležitostný
štoček používán ve výplatním strojku, který
používá Český olympijský výbor, se nepodařilo
realizovat. Tak byl štoček namontován do
strojového razítka pošty Praha 6 a používán
v den zahájení olympijských her, 5.8.2016.

Olympsport na Sběrateli
Na stánku Olympsportu na veletrhu Sběratel byly k dispozici z naší novinkové služby tři CDVp s
přítisky, které prezentují naší čilou výstavní, publikační a editorskou činnost. Dopisnice byly
opatřeny příležitostným ručním razítkem veletrhu Sběratel a speciálním modrým kašetem,
zhotoveným k našemu jubileu. Dopisnice s přítisky mají označení OS-07-16, OS-08-16 a OS-09-16.
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Poděkování úspěšným reprezentantům
Příležitostné strojové razítko "Blahopřejeme
našim medailistům" jako poděkování úspěšným
reprezentantům připravil Olympsport zcela ve své
režii na první den konání veletrhu Sběratel,
8.9.2016, na poště Praha 1. Vedle strojového
razítka vydal Olympsport také dopisnici s
přítiskem, na kterém jsou jmenovitě uvedeni
všichni naši medailisté z Ria 2016.

Lukáš Krpálek – ZLATO!
Na druhý den konání veletrhu Sběratel,
9.9.2016, přichystal Olympsport příležitostné
strojové
razítko
jako
hold
našemu
olympijskému šampiónovi Lukáši Krpálkovi.
Také toto razítko bylo používáno na poště
Praha 1 a také v tomto případě Olympsport
vydal dopisnici s přítiskem, na kterém je
radující se Lukáš Krpálek se zlatou olympijskou medailí na krku.
Původní
spolupráci
nedohodě
použitelné

záměr připravit ruční příležitostná razítka k medailovým úspěchům na olympiádě v Riu ve
s Českou poštou a používat obě razítka na stánku České pošty na Sběrateli selhal na
s Českou poštou. Proto byly původní návrhy na ruční razítka upraveny tak, aby byly
do strojového razítka.
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Tiskové listy s přítisky - medailisté
Český olympijský výbor nám povolil použít propagační fotografie našich olympijských medailistů ke
zhotovení tiskových listů s přítisky, tzv. personal stamps. Vaškovi Divišovi se pak podařilo ve
spolupráci s ČOV získat souhlas všech našich medailistů z Ria s použitím jejich fotografií k tisku
"personálek". Návrhy tiskových listů byly projednány s Postfilou a připraveny k vytištění. V průběhu
veletrhu Sběratel tak byly návštěvníkům nabídnuty následující tiskové listy s přítiskem:
POS-16-03

Lukáš Krpálek, první český olympijský vítěz v judu

POS-16-04

Čeští olympijští medailisté I. (s pracovním názvem "medaile od vody"), na kterém jsou
na jednotlivých kupónech: stříbrný Josef Dostál (jako stříbrný medailista je na TL 2x),
bronzoví Jiří Prskavec, Ondřej Synek a členové čtyřkajaku Daniel Havel, Lukáš Trefil,
Josef Dostál a Jan Štěrba. Uprostřed TL je foto hořícího olympijského ohně uprostřed
Ria. Kupóny na pravé straně TL obsahují logo CZECH TEAM a foto českého olympijského
domu (autorem fotografií je přímý účastník olympiády olympsporťák Radek Jásek).

POS-16-05

Čeští olympijští medailisté II. (s pracovním názvem "suché medaile"), na kterém jsou
na jednotlivých kupónech: stříbrný Jaroslav Kulhavý (jako stříbrný medailista je na TL
2x), bronzové Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová, Lucie Hradecká a
Barbora Špotáková a bronzový Radek Štěpánek. Další kupóny jsou stejné jako
u předchozího TL.

Tiskové listy - Medailisté RIO 2016 - Personal Stamps
Objednávejte u místopředsedy Ladislava Janouška. Písemné objednávky zasílejte na adresu:

Ladislav Janoušek, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9.
Elektronicky na mail:

ladajan55@seznam.cz

nejpozději do 31.10. 2016.

Cena TL Krpálek Kč 330/kus, TL Čeští olympijští medailisté I. a II. Kč 550/kus
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Poslední olympijský přírůstek do našich sbírek z české provenience pochází ze soukromé sféry.
Společnost LIPNO SERVIS si nechala u České pošty vytisknout obsáhlý soubor 49 "vlastních"
kulatých poštovních známek v hodnotách A a Z. Na známkách je vyobrazeno 41 olympijských
sportů, které jsou doplněny symboly Lipna a Olympijského parku, Jihočeského kraje a obce Lipna
nad Vltavou.
Spolu se známkami byly vydány ve dvou verzích pamětní listy, suvenýr a
vzpomínka na 1. letní OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016. Vlastní známky
byly vydány 22.7.2016. Vydal je LIPNO SERVIS s.r.o. ve spolupráci s obcí
Lipno nad Vltavou, Jihočeským krajem a Českým olympijským výborem
Prodej známek byl zahájen dne 5.8.2016 v Infocentru Lipno. Od tohoto
data bylo po dobu trvání olympiády v Infocentrum Lipno nebo na lipenské
pobočce České pošty používáno ruční příležitostné razítko a do vyčerpání
zásob také příležitostná R-nálepka. Ceny vskutku lidové. Jeden TL 1900 Kč,
pokud si vezmete oba TL získáte slevu a zaplatíte "jen" 3600 Kč. Pamětní
listy jsou k mání za 490 Kč, resp. 990 Kč.
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PŘEHLED ZNÁMEK A RAZÍTEK VYDANÝCH
K E H R Á M X X X I . OL Y M P I Á D Y 2 0 1 6 R I O D E J A N E I R O
BRAZÍLIE
Na závěrečných ceremoniálech XXX. LOH a XIV. letních paralympijských hrách v Londýně 2012
došlo k předání olympijské a paralympijské vlajky následnému hostitelskému městu her v roce 2016
- Rio de Janeiru. K této slavnostní události bylo Brazilskou poštou naplánováno na rok 2012 vydání
známek. Známky byly vytištěny a dodány k prodejcům, ale na poslední chvíli musel být prodej
zrušen, jelikož se nepodařilo smírně vyřešit otázky využití olympijské a paralympijské symboliky.
Tyto problémy se letos vyřešily a známky vytištěné v roce 2012 se na začátku roku 2015 konečně
dostaly do prodeje. Konkrétně se jedná o aršík s dvěmi známkami a sérii tří známek, která byla
tištěna v tiskovém listu o 18 známkách (6x3) k XXXI. LOH 2016 a obdobné bylo vydáno také k XV.
paralympijským hrám 2016. Vydané aršíky mají stejný námět, pohled na Rio s kopcem zvaným
Homole cukru (Pão de Açúcar) a záliv s Červenou pláží. Na první známce k LOH jsou stylizované
dominanty Londýna Big Ben a Tower Bridge, na druhé lanovka mezi kopci Urca a Pão de Açúcar. Na
známkách k paralympijským hrám jsou také stylizované dominanty - Londýnské oko (na první
známce) a kopec se sochou Krista (na druhé známce). Všechny čtyři známky mají nominální
hodnotu 2,60 RS.

Aršík k předání a příchodu olympijské vlajky do Ria v roce 2012.
Vlevo k XXXI. LOH 2016, vpravo k XV. paralympijským hrám

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

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

Vedle známek a FDC byla vydána
sada analogických pohlednic.
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24. březen 2015 byl tím magickým dnem, kdy ho zahájení olympijských her v Rio de Janeiru 2016
zbývalo 500 dnů. V tento den vydala Brazilská pošta sérii 10 příležitostných známek k Hrám XXXI.
olympiády a XV. paralympijským hrám v Riu 2016. Na známkách jsou představeny tyto olympijské a
paralympijské sporty: basketbal, paralympijská atletika, ragby, lukostřelba, vzpírání, cyklistika,
veslování, badminton, plavání a zápas.

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

Na jednotlivých známkách jsou vedle hlavního motivu (barevného detailu z propagovaného sportu)
ještě jednobarevné náčrty sportovišť a sportovních náčiní. Např. na známce s basketbalistou je náčrt
basketbalového hřiště a dva náčrty basketbalového míče, na známce s lukostřelcem jsou náčrty luku
a terče.
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Byly vydány 4 FDC,
vždy po 5 známkách
z tiskového listu.
Existuje také sada
FDC s jednotlivými
sporty.
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V pořadí druhý tiskový list o 20 známkách (2x10 sportů), vydala Brazilská pošta 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.
Na
každé
obálce
prvního dne je 5
známek
z tiskového
listu. Existuje také
sada 20 ks FDC
(každá známka je samostatně na obálce
prvního dne vydání).
Vydána byla i sada
20 CM (analogických
po-hlednic).
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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. Všechny sporty 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 Evropy činí 1,70 BRL pro dopis
v ekonomické třídě a 3,55 BRL v prioritní třídě (do 20g), při větší hmotnosti
(do 50 g) 3,15 BRL, resp. 6,10 BRL. Uvedé tarify platí od 14.12. 2015.
Také k tomuto vydání známek bylo připraveno příležitostné razítko
prvního dne vydání. Vydána byla sada 25 ks FDC a sada 22 ks CM
(analogických pohlednic) .
Ve stejný den jako tiskový list, 12.12.2015,
vydala Brazilská pošta dva aršíky. První aršík
byl věnovaný XXXI. 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 byl vydán k XV. paralympijským hrám 2016 a také obsahuje dvě
známky, obě v nominální 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.
K vydání obou aršíků bylo vytvořeno příležitostné razítko prvního dne použití a byly
vydány dvě FDC.
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A aby toho nebylo málo, tak 15.12. 2015 byl vydán další, již IV. 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 jiné barevné
pozadí, rozdílné od TL I.III. Každé sportovní odvětví, které bylo zařazeno
do programu OH 2016,
se tak objevilo na třech známkách se stejným námětem, ale různým pozadím. Pro názornost
uvádíme porovnání známek věnovaných basketbalu a dráhové cyklistice.

15.12. 2015 bylo používáno příležitostné razítko prvního dne vydání, vydány
FDC s jednotlivými známkami a také sada 28 ks CM.
Emise
"Naše
známky
olympijských
a
paralympijských
her
2016"
představuje
16
vítězných
návrhů
ze soutěže,
pořádané
organizačním výborem her v Riu 2016, která se
konala prostřednictvím digitální aplikace Moje Rio
2016. Vítězové soutěže tvůrčím způsobem ztvárnili,
téma "co jiného tě inspiruje na olympijském a
paralympijském duchu."
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Vítězné návrhy, dospělých i děti, jsou přehlídkou olympijských zásad a hodnot a jsou umístěny na
archu známek s žlutým pozadím s logy olympijských a paralympijských her. Autorům jako inspirace
posloužily také maskoti a pochodeň, stejně jako krajina hostitelského města Rio de Janeiro.
Tiskový list byl vydán 27.6. 2016 a má rozměr 294x215 mm. Razítko prvního dne vydání bylo
použito na 4 ks FDC vždy se čtveřicí samolepících známek.

1.8.2016 vydala Brazilská pošta ve
dvou verzích aršík "Arenas Esportivas
Olimpicas" - jeden pro olympijské hry a

jeden pro paralympijské hry. Aršíky
přinášejí známky propagující šest
dějišť olympijských (paralympijských)
soutěží: olympijský stadión (Estadio
Olimpico),
olympijský
velodrom
(Velodromo Olimpico do Rio), Aréna
mládeže
(Arena
da
Juventude),
Maracana, Sambadromo a Estádio da
Lagoa.
Nominální hodnota každé známky
v aršíku je 3,75 realu. Sada známek je
umístěna na pravé straně aršíku, vlevo
je panoramatický pohled na Rio de Janeiro v odstínech šedé. V levém horním
rohu je stříbrný název emise. Obě verze aršíků jsou rozlišeny pouze logy. V
levém dolním rohu aršíku je logo poštovní unie America-UPAEP (Postal Union of
the Americas, Spain and Portugal, vznikla v roce 1911 a je součástí Světové
poštovní unie jako restriktivní unie).
Existují FDC s celým aršíkem.
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V den
zahájení
olympiády,
5.8.2016,
vydala
Brazilská
pošta
závěrečnou sérii

příležitostných
známek k olympijským hrám Rio
2016. Aršík na
téma "Oslava olympijských her" obsahuje tři známky: na první známce je
olympijská pochodeň, druhá známka je
věnována zahajovacímu ceremoniálu a
třetí
slavnostnímu
zakončení
olympijských her.

Ve stejný den, 5.8.2016, byla Brazilskou poštou
vydána i závěrečná sérii známek k paralympijským hrám

Rio 2016. Aršík na téma "Oslava paralympijských her"
obsahuje tři známky: na první známce je paralympijská
pochodeň, druhá známka je věnována zahajovacímu
ceremoniálu
paralympiády
(7.9.2016)
a
třetí
slavnostnímu
zakončení
paralympijských
her
(18.9.2016). K oběma aršíkům byla vydána také
příležitostná razítka prvního dne.
Je až zarážející, že Brazilská pošta, vedle značné
produkce
známek
věnovaných
olympiádě
a
paralympiádě, nějak pozapomněla na příležitostná
poštovní razítka. Mimo razítek prvního dne vydání bylo
jedno příležitostné razítko používáno k
přenosu
olympijského ohně po Brazílii.
Druhé příležitostné razítko k OH bylo používáno po
dobu konání olympiády na poštovním úřadu v olympijské
vesnici. A to je
vše.
Poslední položkou ve výčtu
olympijských
filatelistických
artefaktů je vlevo
vyobrazený
aerogram. Je to licencovaný produkt národního
olympijského výboru Brazílie (COB) se značkou Time
Brasil bez loga OH 2016 v Riu.
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Aby byl přehled brazilských filatelistických produktů k olympiádě úplný je třeba se zmínit také o
personalizovaných známkách.
Známka vydána v roce 2014,
kdy Brazilský olympijský výbor
slavil 100 let od svého založení, se
stala základem tiskových listů pro
vydávání tiskových listů s přítisky
na kupónech, tzv. personalizovaných známek. Uvádíme jen některé
tiskové listy s touto známkou
a přítisky s tématem Rio a olympiáda.

Další známky vydané pro možnosti
přítisků na kupónech a vytváření
dalších personálních známek nesla loga
olympijských a paralympijských her.
Tiskový list obsahoval 6 známek
s logem OH 2016 a 6 známek s logem
paralympijských her 2016. Tento
formát byl hojně využíván v poštovním
úřadu v olympijské vesnici, kde vzniklo
nespočet personalizovaných tiskových
listů.
-jpb-
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PŘEHLED ZNÁMEK A RAZÍTEK VYDANÝCH
K HRÁM XXXI. OLYMPIÁDY 2016 RIO DE JANEIRO
ALŽÍRSKO
1.6.2016

2 zn. (10; 21D), A s 1 zn. (50D)

AUSTRÁLIE
2.8.2016

ARMÉNIE
30.5.2016

A s 1 zn. (650D)

ARUBA
30.6.2016

4 zn. (100, 130, 220, 500c)
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1 zn. ($1), TL 10 zn. (5x2)

7.-18.8.2016

7.8.
7.8.
7.8.
9.8.

8 známek, zlatí medailisté
($1), TL 10 zn. (5x2)

11.8.
13.8.
16.8.
19.8.

Kyle Chalmers, plavání, 100 m v.zp. M,
Kimberley Brennan, veslování, skif Ž,
Tom Burton, jachting, tř. laser muži,
Chloe Esposito, moderní pětiboj, ženy

Mack Horton, plavání, 400 m v.zp. M,
Štafeta žen, plavání, 4x100 m v.zp.,
Catherine Skinner – střelba, trap ženy,
Sedmičkové rugby žen,

ÁZERBAJDŽÁN
1.8.2016
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4 zn. (Mi 1164-7) zoubkované
i nezoubkované,
TL o 8 zn. (4x2)

BANGLADÉŠ
21.8.2016

BAHAMY
10.8.2016,

4 zn. (15, 50, 65, 70c)
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1 zn. (20T), A s 1 zn. zoubk.,
A s 1 zn. nezoubkovanou
se simulovanými otvory

BELGIE
22.8.2016

A s 5 zn.,
Mi 4672-6,
Bl 206 ø 170 mm

BENIN
16.4.2016

BĚLORUSKO
7.6.2016 A s 1 zn., Mi 1115
Bl 136, (R, zahraničí do 20g)
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8x A s 1 zn. (vše 3000 F),
8x A s 3 zn. (1200, 600, 600 F)

87

BOSNA A HERZEGOVINA
7.7.2016

A se 4 zn. (4x1,70 M)

COOKOVY OSTROVY
6.9.2016
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5zn. (5 x 2$)

ČERNÁ HORA

ČÍNA

9.6.2016 1 zn. (0,95€), Mi 391, A s 1 zn.,
Mi Bl 19 (75x50), TL o 8 zn. a 1 K (3x3)

5.8.2016

2016

2 zn. (1,20; 1,50), TL

TL s 10 zn. a 10 přítisky na kuponech,
Čínský olympijský výbor a OH 2016 Rio

ČESKÁ REPUBLIKA
22.6.2016 1 zn. (32 Kč), Mi 889

DŽIBOUTI
23.7.2015
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A s 1 zn. (1200 Fr),
A s 3 zn. (3x300 Fr)

2016
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A s 1 zn. (960 Fr) box, Mi 1008 Bl 204,
A se 4 zn. (4x270 Fr), Mi 1004-7

15.3.2016

A s 1 zn. (500 Fr) poz. hokej,
A s 1 zn. (500 Fr) cyklistika,
A s 1 zn. (500 Fr) badminton,
A s 1 zn. (500 Fr) tygr,
A se 4 zn (4x500 Fr),
Zřejmě privátní vydání
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15.3.2016

A s 1 zn. (650 Fr) stolní tenis,
A s 1 zn. (700 Fr) šerm,
A s 2 zn. (650, 700 Fr) stolní
tenis, šerm, pozemní hokej,
cyklistika, badminton, tygr,

ESTONSKO
9.6.2016
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1 zn. (1,50€), Mi 866, TL 5x5

FILIPÍNY
9.8.2016 4 zn. (4x12P), A s 1 zn. (55P)
TL 16 zn. (4x4)

GRENADA CARRIACOU
A MALÝ MARTINIK
7.7.2016
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A s 2 zn., A se 4 zn.

3.6.2016

GUINEA
18.3.2016

A s 1 zn. (40000 FG) judo,
A s 4 zn. (4 x 10000 FG)
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A s 1 zn. (40000 FG) 120 let OH
A se 4 zn. (4x10000 FG)

GUINÉ-BISSAU

GUYANA

19.2.2016

7.7.2016

A se 4 zn. (4x825 FCFA)
A s 1 zn. (3300 FCFA)
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A s 2 zn. (2 x 500$) 120 let OH
A se 4 zn. (4 x 300$)
A se 4 zn. (4 x 300$)

CHORVATSKO
3.8.2016

HONG KONG
5.8.2016

4 zn. (1,70; 2,90; 3,70; 5$),
A se 4 zn.
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1 zn. (4,60 kn), Mi 1238
TL 9 zn. a 1 K (2x5)

10.9.2015

dopisnice s přítiskem a PR,
Chorvatský olympijský den,
V ritmu Rija!

9.9.2016

dopisnice s přítiskem a PR,
dvojskif, zlatá medaile bratři
Valent a Martin Sinkovičové

9.9.2016

dopisnice s přítiskem a PR, skif,
stříbrná medaile Damir Martin

INDIE
5.8.2016
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4 zn. (5; 5; 25; 25 Rs)
A se 4 zn., TL 16 zn. (4x4)

22.8.2016

razítko, věnované dvěma
medailistkám Indie

ITÁLIE
16.4.2016 razítko, IMOLA
7.5.2016 razítko, BORGO FAITI

IZRAEL
21.6.2016
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3 zn. (3 x 4,10 NIS), Mi 2518-20,
TL o 10 zn. (2x5)

JAPONSKO
6.-17.8.2016

TL s 5 zn., japonští
olympijští vítězové

JAMAJKA
3.7.2016

4 zn. (60; 60; 120; 300$)
A s 2 zn. (60; 60$)

6.8.2016 Hagino, 400 m pol. závod
6.8.2016 družstvo gymnastů
17.8.2016 Tosako, volný styl do 48 kg Ž
17.8.2016 Došó, volný styl do 69 kg Ž
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KAMERUN
2016

100

4x A s
A se 4
2x A s
A se 2

1 zn. (4 x 300 F)
zn. (4 x 300 F)
1 zn. (900; 950 F)
zn. (900; 950 F)

KOLUMBIE
7.7.2016
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1 zn. (500$), TL 8 zn.
A s 1 zn. (25000$)

KONGO
23.7.2015
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A se 4 zn. (4x500 F),
A s 1 zn. (1650 F)

KOSOVO
29.7.2016

2015

3 A se 4 zn. (100; 300; 700; 1300F)
(200; 400; 600; 1200F)
(150; 350; 900; 1000F)
zoubk. i nezoubk.

103

2 zn. (1,00; 2,10€), A s 1 zn. (2 €)

KOSTARIKA
15.8.2016

A s 2 zn. (600; 1400$)

KYRGYZSTÁN
4.8.2016

KYPR
11.4.2016

4 zn. (0,34; 0,41; 0,64; 0,75€),
Mi 1344-7, TL 8 zn. (2x4)

104

4 zn. (22; 31; 55; 117S), Mi 864-7,
TL 6 zn. (3x2), zoubk. i nezoubk.

LIBERIE
7.7.2016

5.8.2016

2 zn. (50; 150s), TL 4 zn. (2x2)

105

A s 2 zn. (2 x 200$)
A se 4 zn. (4 x 140$)

LICHTENŠTEJNSKO
6.6.2016

2 zn. (100; 200), Mi 1818-9

LUCEMBURSKO
10.5.2016

LITVA
6.8.2016

2 zn. (0,81; 0,84€), Mi 1222-3,
SS se 6 zn. (2x po 3 zn. emise),
TL 10 zn. (5x2)

106

1 zn. (0,70€), Mi 2088

MACAO
27.8.2016

4 zn. (2; 3; 4; 5p), TL 16 zn.

MAĎARSKO
7.8.2016

2 zn. (115; 355 Ft), Mi 5842-3

MADAGASKAR
2016

A s 1 zn. (1900 MGA)
A se 4 zn. (4x2000 MGA)

MAKEDONIE
5.8.2016

107

2 zn. (40; 60d), A s 1 zn. (50d),
TL 8 zn. a 1K (3x3)

MALTA
5.8.2016

4 zn.

MAN
23.5.2016

108

4 zn. (4x1,27£), Mi 2151-4,
TL se 4 zn. a 8K (4x3)

MONACO
1.6.2016

MOLDAVSKO
5.8.2016

2 zn. (5,75;
15,50 leu),
Mi 969-70,
TL 10 zn.

109

1 zn. (1,25€),
Mi 3301,
TL 10 zn.
(5x2)

MONGOLSKO
28.7.2016

1 zn.(1000t)

NÁHORNÍ KARABACH
8.7.2016

MOZAMBIQUE
2016

A se 4 zn. (4 x 66 MT)
A s 1 zn. (175 MT)
zoubkované i nezoubkované

110

2 zn. (2 x 450dr), TL 10 zn. (5x2)

NAMIBIE
4x A s 1 zn. (4,30; 5,70; 6,60; 7,70$)
A se 4 zn.
2x A s 1 zn. (7,50; 8,70$)
A se 2 zn.
zřejmě se jedná o privátní vydání

111

NĚMECKO
2016

5 personalizovaných zn., TL 10 zn.
vydala BW POST

2016

20 personalizovaných zn., 2TL po 10 zn.,
Unsere Leipziger in Rio de Janeiro,
Vydala LVZ post
2016

112

17 zn. s německými olympijskými
šampióny, tzv. Briefmarke Individuell,
vydala Deutsche Post

NIGER
28.12.2015

NEVIS
2016

A s 1 zn., historie OH
A se 4 zn., historie OH

113

A s 1zn. (3000 F),
A se 4 zn. (4x 825 F)

2016

28.3.2016

A s 1 zn. 3000 F
A se 4 zn. (4x 750F)

114

4x A s 1 zn., 1x A se 4 zn. (vše 750F)
2x A s 1 zn., 1x A se 2 zn. (2500;3500F)
zřejmě se jedná o privátní vydání

115

NIZOZEMÍ
18.7.2016

A se 3 zn., Mi 3487-9, Bl 164

srpen 2016

NOVÝ ZÉLAND
6.8.2016

10 zn., A s 10 zn.

116

17x A s 6 zn.,
medailisté Nového Zélandu

117

118

OSN
22.7.2016

6x 2 zn., TL 6 zn. (3x2)
(2x 0,68€; 2x 1,70€ - Mi 920-3)
(2x 1,00CHF; 2x 2,00CHF – Mi 956-9)
(2x 0,47c; 2x 1,15$ - Mi 1538-41)

PALAU
2016

119

A s 1 zn. (4$), olympijská historie
A se 4 zn. (4x 1,20$)

POBŘEŽÍ SLONOVINY
28.5.2016 A s 1 zn. (1600 F)
A s 2 zn. (2x1000 F), zoubk. i nezoubk.

2016

120

4x A s 1 zn. (vše 600F)
A se 4 zn. (4x 600F)
2x A s 1 zn. (2500; 3000F)
A se 2 zn. (2500; 3000F)
zřejmě se jedná o privátní vydání

121

POLSKO
8.7.2016

4 zn. (4x 2 zl), Mi 4848-51
A se 4 zn. série, Mi Bl 253 (198x77)

RUMUNSKO
5.8.2016
4 zn. (3; 4; 8; 16 Lei), Mi 7099-102
TL 5 zn.+1 K, A se 4 zn., Mi Bl 676 (124x103)

122

8.7.2016

2 zn. (0,80; 0,90€), Mi 2912-3,
TL 8 zn. (2x4)

ŘECKO
21.4.2016 1 personální zn. zapálení ol. ohně,
TL s 10 personálními zn. k cestě
olympijského ohně po Řecku,
8 příležitostných razítek k cestě
olympijského ohně po Řecku,

SAMOA
2.9.2016

123

5 zn. (50s; 1,10; 2,60; 4,20; 5,10$)

SIERRA LEONE
SEVERNÍ KOREA
5.8.2016

26.2.2016

4 zn. (30; 50; 50; 70w),
SS se 4 zn.
zoubk. i nezoubkované provedení

124

A s 1 zn. (24000 Le) plavání
A se 4 zn. (4x 6000 Le)

2016

6x A s 1 zn. (4300 Le)
Julia Jefimova (Rus) plavání,
Elisabeth Theurer (Rak) jezdectví,
stadion Maracana, cyklistický velodrom
v Krylatském, Maria Filatova,
Alia Mustafina,
A se 6 zn (4300 Le),
A s 1 zn (10000 Le) zahájení OH 1980
v Moskvě,

zřejmě se jedná o soukromé vydání
125

SINGAPUR

SLOVINSKO

5.8.2016

27.5.2016

4 zn. (LOKAL; 70; 90; 1,30 $)

2 zn. (0,64; 0,97€), Mi 1201-2,
TL 6 zn. (3x2)

SLOVENSKO
8.7.2016

1 zn. (1,00€), Mi 794

30.9.2016 1 zn. (1,26€), TL 10 zn. (5x2),
olympijská vítězka Tina Trstenjak, judo

126

SOMÁLSKO
2016

6x A s 1 zn. (2x 2300; 2x 3300;
2x 3900s), 2x A se 3 zn.

zřejmě se
jedná o
soukromé
vydání

127

SRBSKO
7.6.2016
2 zn. (23; 70d), Mi 671-2, A s 2 zn.
(50; 170d), Mi Bl 16 (673-4), SS 2x 3zn.

128

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
2016

A se 6 zn.
Gerg Rutherford, Mohamed Farah,
Jessica Ennis-Hill, Usain Bolt

SRÍ LANKA
21.7.2016

4zn. (8; 10; 35; 50r)

2016

129

A s 1 zn. (3000F)
A se 4 zn. (4 x 900F)
zřejmě se jedná o soukromé vydání

2016

4x A s 1 zn. (4x 1200F)
A se 4 zn. (4x 1200F)
A s 1 zn. (2650F), A s 1 zn. (3000F)
A se 2 zn. (2650; 3000F)
zřejmě se jedná o soukromé vydání

130

2016

6 zn. (4; 5; 6; 8; 10; 11 SRD)

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCIP
29.12.2015

SURINAM
2016

2 zn. (15; 17 SRD), A se 2x 2 zn. série

131

A s 1 zn. (96000 Db) Ussain Bolt,
A se 4 zn. (4x 31000 Db)

2016

4x A s 1 zn. (všechny 19000 Db)
A se 4 zn. (4x 19000 Db),
A s 1 zn. (86000 Db),
A s 1 zn. (96000 Db),
A se 2 zn. (86000; 96000 Db)

132

SVATÝ VINCENT A GRENADINY
7.7.2016

133

A s 2 zn., olympijská historie
2x A se 4 zn., olympijská historie

ŠPANĚLSKO
2016

1 personalizovaná známka (A)

TÁDŽIKISTÁN
2016

ŠALAMOUNOVY OSTROVY
30.11.2015

A se 4 zn. (4 x 7 $);
A s 1 zn. (10 $)

134

3 zn. (3 x 2,50 TJS),
A se 6 zn. (2x zn. série),
zoubk. i nezoubkované, TL 5 zn.+1K

TOGO
18.12.2015

A s 1 zn. (3000 F)
A se 4 zn. (4 x 950 F),

2016

135

4x A s 1 zn. (vše 750 Fr)
A se 4 zn. (4 x 750 Fr)
A s 1 zn. (2500 Fr)
A s 1 zn. (3500 Fr)
A se 2 zn. (2500; 3500 Fr)
zřejmě se jedná o soukromé vydání

2016

136

A s 1 zn. (3000F)
A se 4 zn. (4 x 750 F)
zřejmě se jedná o soukromé vydání

TONGA
5.9.2016

8 zn. (8 x 2,25$)

TURECKÝ KYPR
28.4.2016

3 zn. (1,30; 2,20; 3,05tl),
Mi 826-8,TL 8 zn.

137

UGANDA
2016

6x A s 1 zn. (6 x 2500 UGX)
A se 4 zn.
A se 2 zn.

UKRAJINA
23.7.2016

138

1 zn. (4,40 UAH), Mi 1560,
TL 11 zn. a 1 K (4x3)

URUGUAY
5.2016

2016

4 zn. (4 x 20p),
TL o 8 zn. (4x2) 2x série zn.

personalizovaný TL 9 zn. (3x3)

UZBEKISTAN
23.5.2016

139

2zn. (1900; 2100 S), Mi 1151-2

VANUATU
11.5.2016

4 zn. (40; 90; 150; 200 VT)

Redaktor Zpravodaje se pokusil zmapovat svět olympijské filatelie po Hrách XXXI. olympiády
v Rio de Janeiru 2016. Určitě se nejedná o úplný přehled, protože již během tvorby, se objevily
nové přírůstky, které nemohly být již z časových a kapacitních důvodů zapracovány do tohoto
přehledu. Redaktor bude také rád, pokud ho upozorníte na nové známky a razítka, která nejsou
v tomto čísle Zpravodaje uvedena.

Stručně na závěr z Ria:
207 výprav se zúčastnilo slavnostního zahájení her
35 sourozeneckých dvojic a jedna trojice soutěžilo na hrách v Riu
5 zlatých a 1 stříbrnou přidal do své sbírky v Riu Michael Phelps, a ta již čítá 28 medailí
13 let a 255 dnů bylo při startu na OH 2016 nejmladší účastnici Gaurice Singh z Nepálu
88:1 je bilance výher a porážek, se kterou se může pochlubit trenér Mike Krzyzewski
za 10 let působení u basketbalového celku USA
61 let drželi nejlepší světový čas američtí čtvrtkaři, nyní jej drží Jihoafričan
Wayde Van Niekerk (43,03s)
9 olympijských medailí – z toho šest zlatých – má na kontě Allyson Felix, čímž
vyrovnala ženský atletický rekord Jamajčanky Merlene Ottey
9 olympijských medailí celkem získala v jezdectví Němka Isabell Wert
(v Riu jedno zlato a jedno stříbro)
7 účastí na olympijských hrách má na svém kontě Oksana Čusovitina. Startovala za tři
státy, získala zlato a stříbro a poprvé to bylo před 24 lety v Barceloně.
6 medailí na šesti OH jdoucích po sobě (1996-2016) se ve sportovní střelbě jako první
ženě podařilo získat Kimberly Rhode z USA
87 zemí získalo v Riu alespoň jednu z medailí, o dvě více než před čtyřmi roky v Londýně

OLYMPSPORT
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Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2016
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