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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

Olympsport oslavil 50 let

Z P R Á V Y

Z

V E D E N Í

Dostává se Vám do ruky poslední číslo Zpravodaje olympijského roku 2016. Blíží se konec roku, to
je doba bilancování, hodnocení a odkrývání plánu do dalšího období. Naše olympsporťácké
bilancování je o to větší a hlubší, že letošní rok završil půlstoletí existence Olympsportu. Slavností
setkání, kterým vyvrcholily oslavy 50 let od založení, se uskutečnilo v sobotu 12. listopadu 2016 v
salonku Českého autoklubu v Opletalově ulici v Praze. Průběh slavnostního setkání byl velice
důstojný. Řízení se zhostil na jedničku náš předseda Jarda Petrásek a každý z 30 účastníků si určitě
odnesl nejen dobrý pocit v žaludku po dobrém obědě, ale také, a to zejména, v duši a mysli po
dobře stráveném čase.
Úvodní strana je věnována symbolicky třem předsedům Olympsportu a některým významným
členům a spolupracovníkům, kteří již tu olympsporťáckou káru s námi nemohou dál táhnout.
Vzpomeňte na ně i na další přátele, kteří jsou ve filatelistickém nebi. Každý z nich svým způsobem
tvořil a skládal historii Olympsportu.
Z průběhu slavnostního setkání otiskujeme zprávu
předsedy Jardy Petráska "Z historie uplynulých padesáti
let", finanční bilanci za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
Ládi Janouška a Jardy Petráska a také výroční zprávu
výboru
Olympsportu.
Některé
údaje
se
budou
v jednotlivých zprávách trochu opakovat, ale věřím, že to
vydržíte, protože jak se říká, opakování je matka
moudrosti.
V
další části Zpravodaje zavzpomíná na léta
v Olympsportu jeho čestný člen, Bedřich Polák, který
nemohl být fyzicky přítomen na našem setkání, vzhledem
ke zdravotnímu stavu, ale myšlenkami s námi byl určitě.

Jarní setkání Olympsportu se uskuteční v pátek 31.3.2017 v Brně
od 12 hodin v salonku Janáček, hotelu Voroněž II. Ve stejný den bude na brněnském
výstavišti od 9.00 hod. probíhat tradiční Veletržní setkání sběratelů a pak se jako již
tradičně přesuneme k našemu jednání do blízkého hotelu Voroněž II. Naplánována je
účast mistryně světa a bronzové olympijské medailistky v trojskoku Šárky Kašpárkové.
Tak jako letos při setkání s Jiřím Dalerem, bude připravena obálka s přítiskem a vytištěny
budou také známky s přítiskem, na kterých bude sympatická Šárka Kašpárková.
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Z HISTORIE UPLYNULÝCH PADESÁTI LET
To je vlastně jeden lidský věk a zase jsme
od minulého setkání o půl roku starší a
ačkoliv se to zdá být neuvěřitelné, v letošním roce slavíme padesátileté výročí založení
naší asociace. Padesát let od roku, ve kterém
se skupina nadšenců sešla, aby ustavila
instituci, která nám všem dává mnohé, i když
samozřejmě některým méně a jiným více.
Svůj dnešní příspěvek bych chtěl začít citováním dopisu, který považuji za základ a
první písemnou zprávu o vzniku naší organizace Olympsport. Ten dopis je z roku 1965 a
napsal jej MUDr Josef Gruss jako odpověď na dopis Václava Robina Buška ohledně
prozkoumání
možností
vzniku
specialisované
organizace,
soustřeďující
námětové
sběratele s nálepkou sportovní a olympijské filatelie.
Kdo to byl Josef Gruss (1884-1968)?
Člověk
mnoha zájmů, který podle mého názoru měl zájem a
zásluhy o vznik i našeho Olympsportu. V prvé řadě
aktivní sportovec, první hokejový brankář naší
reprezentace někdy v roce 1911, ale také nadšený
propagátor celé řady sportů jako šerm, tenis,
hokej, lyžování, fotbal, atletika a dalších. Již od
svého mládí aktivní bafuňář, v tom nejlepším
smyslu slova. Přímý účastník celé řady jednání,
zasedání a schůzí, na kterých se formoval tehdejší
sportovní život.
Čtěte pozorně: 1929-51 předseda ČSOV, 1946-65 člen MOV, předseda ČSAU a Čs.
sportovní obce. V roce 1946 navrhl pořádání olympijského dne. Nositel olympijského
diplomu a Řádu práce (1964), předseda Čs. šermířského svazu. Při tom všem profesor
lékařské fakulty UK v oboru porodnictví a aby toho nebylo dost, tak
dlouholetý předseda Svazu čsl. Filatelistů!
Dr. Gruss našemu zakladateli Václavu Robinu Buškovi 4. listopadu
1965 napsal jako odpověď na jeho dopis k problematice a
organizování námětové filatelie:
Pan V.R.BUŠEK,Strakonice
Vážený pane !
Včera mě postoupil Váš doporučený dopis ze dne 21.X. p. Dr. Kroutil, můj
nástupce v MOV Na Poříčí, kam docházím jednou týdně na porady. Se zájmem jsem si
přečetl jeho obsah a slibuji Vám, mám li se ujmout Vašeho návrhu, že se musím nejprve
přesvědčiti a jinak tomu být nemůže, jak se k této věci staví výbor !Ústředí“ po
případě komise tematických sběratelů. Nejbližší příležitost k tomu se mi naskýtá tuto
neděli, kdy pro to navštívím výměnou schůzi u Nováků, kam pravidelně nedocházím a
výsledek Vám sdělím. I když dopadne záporně, není celá věc ztracena, poněvadž při
našem takto zahájeném spojení se můžeme dohodnout jak dále o věci uvažovati nebo
dokonce postupovati. Já, předem podle svých dosavadních zkušeností mohu Vám sděliti,
že mnoho pochopení pro věc samu tam nečekám. Jistě mi namítnou asi toto. Pro nové
sdružení je zapotřebí nějaké jednotící myšlénky a tu mají sběratelé obstaránu ve
svých sdruženích, která jsou opět soustředěna v „Ústředí“ a toto má sdostatek
postaráno o námětové sbírání ve své k tomu určené komisi.Tedy nač tvořiti nové
sdružení? Zdánlivě je to vysvětlení správné, já si však dovedu představiti, oč Vám
vlastně jde ač neznám všechny Vaše důvody a Vaše přání.
Bylo by tedy dobře, kdybyste se, ještě dříve než Vám podám zprávu o tom, jak
jsem pochodil, laskavě rozepsal poněkud podrobněji o Vašem návrhu a pak můžeme pro
další zůstati již v písemném styku, atd.
prozatím se těším na Vaše další zprávy, Vám oddaný J. Gruss
Další, asi zajímavá oboustranná korespondence, se již nezachovala, takže se tedy
na krátko vydejme do historie uplynulých 50 let.
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Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT
byla založena v roce 1966 péčí pánů Václava Robina Buška ze
Strakonic a Jaroslava Justýna z Milevska, jako druhá na světě.
Všechno to před padesáti roky začalo v Choceradech. Začátkem dubna
1966 se tam sešli námětoví filatelisté z celé republiky na prvém
semináři o námětové filatelii a právě tam došlo k té historické
události, kdy pod vedením Václava Robina Buška a Jardy Justýna byla
založena první samostatná námětová sekce se sportovně olympijským
zaměřením v Evropě. Teprve o měsíc později, v květnu 1966 byla
založena obdobná organizace v sousedním Německu a to pod názvem IMOS – Internationale
Motigruppen Olympiaden und Sport a zhruba ve stejnou dobu ve Varšavě Polský Klub
Olympijczyka..
V roce 1983 byla jednou z dvanácti národních asociací zakládajícím členem
Mezinárodní asociace pro olympijskou filatelii "FIPO", založené z iniciativy a pod
předsednictvím J. A. Samaranche. Kulturní součástí letních olympijských her se staly
pravidelné výstavy poštovních známek a později i dalších olympijských artefaktů pod
názvem Olymphilex, později Olympex. Členové Olympsportu nechyběli ani na jedné z
těchto výstav a důsledkem této činnosti jsme vozili domů pravidelně spoustu medailí
různé hodnoty. Bohatá vystavovatelská činnost se projevovala i na domácím poli,
pořádáním celé řady výstav propagačních, národních i mezinárodních, vždy bohatě
zastoupených i zahraniční účastí. Za zmínku určitě stojí alespoň jedna z nich.
Výstava Sport-o-net´07, která byla jako vůbec první na světě uspořádaná jako
virtuální a její exponáty jsou dodnes k vidění na Exponetu webových stránek Japhila,
kde slouží nyní již filatelistům-olympionikům celého světa.
V březnu 2013 rozhodl MOV o tom, že by bylo vhodné poněkud změnit strukturu
olympijského sběratelství a vytvořit jednotlivé národní asociace sběratelů nejen
zaměření filatelistického, ale společně všech oborů, tedy filatelistů, sběratelů
mincí, medailí a dalších memorabilií.
V květnu 2014 byla v Lausanne založena nová mezinárodní organizace AICO (Asociation
Internationale des Collectionneurs Olympiques), a náš OLYMPSPORT byl opět u toho.
Na základě rozhodnutí vedení MOV z roku 2012 bude Mezinárodní olympijský výbor
vždy v roce Her letní olympiády udělovat medaili J. A. Samaranche za zásluhy o
olympijské sběratelství. A právě v roce 2012 převzal jako první na světě tuto medaili
z rukou pana Samaranche juniora dlouholetý předseda Olympsportu, Ing. Jaroslav
Petrásek.
Vraťme se k naší interní činnosti. Značných úspěchů dosáhli členové Olympsportu na
poli filatelisticko-sportovní literatury. Řada teoretických příruček a katalogů
vrcholí třídílnou monografií „Český a československý olympismus ve filatelii” a své
místo v neposlední řadě zde mají i knihovničky „Olympijská akademie”, dvoudílná
„Historie sokolstva” a mnoho dalších. S periodicitou čtyř čísel ročně je vydáván
časopis, který pravidelně informuje nejenom naši čtenářskou obec, ale díky anglické
anotaci i ostatní filatelistický svět o posledních novinkách olympijské a sportovní
filatelie. Celkem vyšlo již 170 čísel „Zpravodaje Olympsportu”, sumárně se jedná
přibližně o 8000 stran, od roku 2005 též v elektronické podobě, nově i tištěné v
barevné verzi.
Od roku 2006 má naše společnost svoje webové stránky www.olymp-sport.cz, na kterých
aktuálně informujeme o novinkách ve filatelii souvisejících se sportovním a
olympijským hnutím, zejména ve vztahu k úspěchům našich sportovců.
Dlouhodobě uzavřená vzájemná smlouva mezi Olympsportem, ČOV a vedením sportovních
svazů ČSTV pověřuje Olympsport zastupováním ostatních zmíněných stran při jednáních s
Českou poštou s.p. ve věci poštovní propagace, tedy při vydávání poštovních známek a
cenin, jakož i
používání všech druhů poštovních propagačních razítek a otisků
výplatních strojů. Návrhy těchto razítek zpracovává Olympsport pro uvedené zájemce
zcela zdarma, zajišťuje kontakt s rytcem a tiskárnou i výrobu příležitostných
dopisnic.
Členové klubu mají k dispozici slušně vybavenou knihovnu a mohou se obracet ke
zkušeným vystavovatelům a jurymanům s žádostmi o pomoc a konzultace při tvorbě svých
exponátů. Pro členy a další zájemce je zřízena novinková služba, která umožňuje
členům získávat pravidelně nové poštovní materiály se sportovní a olympijskou
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tematikou. Spolupráce s Českou poštou na poli tvorby poštovních známek s olympijskou
a sportovní tematikou nese rozhodně dobré výsledky, kladně hodnocené oběma stranami.
Poštovní propagaci zajišťujeme v oboru razítkářské a celinářské tvorby také pro Český
olympijský výbor, pro jednotlivé sportovní svazy a kluby i pro další zájemce.
V letošním
olympijském
roce
jsme
připravili
pro
naše
sběratele
několik
příležitostních dopisnic. K naší účasti na LOH 2016 (Josef Dostál) a zahájení LOH
2016 v Riu (Emil Zátopek). Poděkování medailistům - ke zlatu (Lukáš Krpálek) a
souhrnně ostatním 14-ti stříbrným a bronzovým olympionikům. Nesmíme zapomenout také
na oblíbené tzv. „Personal stamps”, které vydáváme našim úspěšným sportovcům,
připravujeme souhrnný katalog všech vydaných sportovních PS (březen roku 2017).
Můžeme se pochlubit i naší úspěšnou prezentací na letošním Sběrateli, kde jsme
zorganizovali výstavku na 15ti panelech jako ukázku z naší historie a exponátů našich
členů.
Pro tuto příležitost byly vydány tři dopisnice „OLYMPSPORT na SBĚRATELI 2016“, kde
prezentujeme naší výstavní a publikační činnost – Zpravodaje a Novinky.
Musíte si zvykat i na naše nové logo, které se těžko
rodilo vzhledem k sešněrovaným podmínkám, které má
Mezinárodní olympijský výbor k používání olympijských
symbolů.
Dalo by se ještě dlouho psát o tom, čeho jsme v uplynulých padesáti letech
dosáhli, co se nám podařilo, ale také o tom, co naopak mohlo proběhnout jinak. Určitě
každý z vás má něco, co by pochválil, ale také co by vytknul. Věřme tedy, že ta
příští padesátka se našim nástupcům podaří ještě lépe a přinese jim ještě více
uspokojení a radosti z dobře vykonané práce. Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na činnosti naší organizace a zároveň jim přeji do
budoucna úspěchy ve vystavovatelské činnosti, jakož i pocit z radost z dobře vykonané
práce.
Ing. Jaroslav Petrásek
první nositel medaile J.A.Samaranche
za olympijské sběratelství

Finanční

situace

Otázka financí se za poslední tři roky příliš nezměnila, V podstatě lze říci, že z prostředků ČOV, ČSTV a SČF
jsme v tomto období nedostali ani korunu s výjimkou 30000 Kč od ĆOA v roce 2015 a veškeré náklady jsme
zajišťovali z členských příspěvků, které činí 250 Kč na člena a z distribuce materiálů. Přesto se nám podařilo v
letošním roce zajistit novou tiskárnu se skenerem a promítací přístroj. Roční náklady na naši činnost obnášejí
přibližně 90000.- Kč a pro jejich pokrytí nám chybí cca 30000.- Kč. Tedy částka, se kterou snad budeme moci
počítat z prostředků České olympijské akademie, kde jsme kolektivním členem.
Předběžný rozpočet na rok 2017
Výdaje:
Poplatek AICO
4x zpravodaj
2x knihovnička
poštovné
IV.díl monografie Olympismus ve filatelii
zasedání AICO ve Varšavě
kancelářské potřeby
poštovní razítka 10 ks
slavnostní zasedání
odborná literatura, katalogy
Celkem

Kč
4 000
9 000
5 000
7 000
10 000
12 000
4 000
20 000
16 000
3 000
90 000

Příjmy
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Kč

příspěvky
dary
prodej materiálů
dotace

18 750
11 250
30 000
30 000

Celkem

90 000

Zpráva o činnosti Olympsportu ve výročním roce padesáti let trvání společnosti
Oslavy 50 let trvání Olympsportu jsme pojali svědomitě, výbor společnosti se pravidelně měsíčně
scházel za účelem rozdělení a kontroly úkolů spojených s přípravou plánovaných akcí pro letošní rok.
Naše propagace se zaměřila na hlavní úkoly:
a) zajistit výstavu exponátů a propagaci Olympsportu na mezinárodním veletrhu Sběratel 2016
b) obnovit novinkovou službu (razítka a dopisnice s přítiskem) aktuálně reagující na mezinárodní
úspěchy našich sportovců a oslavu padesáti let Olympsportu
c) vydat 4 čísla Zpravodajů především propagující filatelistické doklady vydané k LOH RIO 2016
d) aktivní účast na činnosti ČOA a AICO
e) připravit slavnostní zasedání k výročí 50 let Olympsportu (1966 – 2016)
f) uvedené akce prezentovat na našem webu www.olymp-sport.cz
Když budeme rekapitulovat jak se nám vše podařilo, pak můžeme konstatovat následující
skutečnosti:
ad a) naše účast na veletrh Sběratel byla prezentována na 16ti výstavních panelech kde jsme
představili ukázky z naší historie (diplomy a ocenění), tvorby příležitostních razítek a dopisnic, a
sportovních exponátů (Zátopek, Čáslavská, náš i světový fotbal, olympijské hry, olympijští
medailisté ve střelbě, biatlon apod.). Expozice i náš výstavní stůl byly hojně navštěvovány, zájem
byl i o starší vydané filatelistické doklady (dopisnice, zpravodaje a knihovničky).

K výstavě jsme vydali tři příležitostní dopisnice s přítiskem propagující naší činnost – Výstavy,
Zpravodaje, Dopisnice se sportovními náměty. CDVp byly opatřeny příležitostním razítkem Sběratele
a kašetem mapujícím výroční roky zapojení Olympsportu do SČF (1966), mezinárodního FIPO
(1985), ČOA (1987) a opět mezinárodního AICO (2014). Podrobná prezentace je na našem webu.

Dalším propagačním činem (ve spolupráci s Českou poštou) bylo vydání tří archů personálních
známek a dvou dopisnic pro naše úspěšné medailisty LOH RIO 2016.
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ad b) v naší „novinkové službě” se podařilo v letošním roce ve spolupráci s Českou poštou zajistit
následující filatelistické materiály:
OS-01-16 Královna biatlonu Gabriela Soukalová - vítězka velkého křišťálového globu 2015-16
OS-02-16 70. setkání OLYMPSPORTu - Brno 8.4.2016, Jiří Daler - olympijský vítěz –
čestný host
OS-04-16 LET olympioniků do RIA - CZECH TEAM - Josef Dostál - K1 1000m
OS-06-16 Opening Ceremony the XXXII. OLympic Games - Z olympijské historie:
Emil Zátopek – RIO 2016 - Jsme jeden tým !"
OS-07-16 OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) – Výstavy (viz bod „a”)
OS-08-16 OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Zpravodaje (viz bod „a”)
OS-09-16 OLYMPSPORT na SBĚRATELI - 50 let OS (1966-2016) - Novinky (viz bod „a”)
OS-10-16 Lukáš Krpálek - judo polotěžká váha - ZLATÁ - RIO 2016 (viz bod „a”)
OS-11-16 Blahopřejeme našim medailistům - RIO 2016 –
1x ZLATÁ (Lukáš Krpálek),
2x STŘÍBRNÁ (Josef Dostál, Jaroslav Kulhavý)
7x BRONZOVÁ (Jiří Prskavec, Daniel Havel – Lukáš Trefil – Josef Dostál – Jan
Štěrba, Ondřej Synek, Barbora Špotáková, Petra Kvitová, Radek
Štěpánek – Lucie Hradecká, Lucie Šafářová – Barbora Strýcová)
(viz bod „a”)
OS-12-16 71. setkání "50 let OLYMPSPORTu 1966 - 2016" - Václav Robin Bušek –
zakladatel OS
OS-13-16 Fed Cup 2016, Francie-Česko 2:3 – Kristina Plíšková, Barbara Strýcová,
Petra Kvitová, Lucie Hradecká, Petr Pála
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ad c) podle plánu byla v letošním roce zatím vydána čtyři čísla
Zpravodaje mapující především LOH
RIO 2016

ad d) V rámci aktivit České olympijské
akademie se naši členové Václav Diviš, Pavel
Hladík, Radek Jásek a Jaroslav Petrásek
účastnili výjezdního dvoudenního semináře v
Kutné Hoře. Téma bylo zvoleno „Olympijské
šestky – 1896, 1906, 1916, 1936 atd.”. Na
semináři
byli
rozebírány
podmínky
konkrétních olympijských her, naši členové
připravili pohled na jednotlivé hry z hlediska
použitých filatelistických dokladů. Naše
prezentace byla kladně hodnocena a bude
zahrnuta v připravovaném sborníku ČOA.
Mezinárodní
asociace
olympijských
sběratelů AICO uspořádala v květnu třídenní
„22. Světové setkání sběratelů” v Götteborgu ve Švédsku. Naše delegace v počtu tří účastníků
(Václav Diviš, Josef Kočí, Zdeněk Svědiroh) prezentovala naše filatelistické materiály a OLYMPSPORT
obdržel od Mezinárodního olympijského výboru certifikát. Do budoucna ale zvažujeme naše další
pokračování v AICO vzhledem k tomu, že OLYMPSPORT je zaměřen pouze na materiály olympijské a
sportovní filatelie, kdežto na těchto setkáních převažují jiné sběratelské obory. Podnikáme sice
určité kroky k sjednocení olympijských sběratelů i u nás (podobně jako na Slovensku), ale výsledky
jsou velmi sporadické. Potřebovali bychom v tom podporu Českého olympijského výboru, odezva je
ale zatím nízká.
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ad e) Slavnostní setkání „OLYMPSPORT slaví 50“ se uskutečnilo
v sobotu 12. listopadu 2016 v salonku Českého autoklubu,
Opletalova ul. 29 v Praze 1 od 9 do 14 hod. Akce se zúčastnilo 30
příznivců Olympsportu, jako čestní hosté pozdravili účastníky PhDr. František Kolář za ČOA, Ing.
Julius Cacka za SČF, Ing. Jiří Marko - zástupce KF 00-15 a Pavol Ondráška za Slovenskou spoločnosť
olympijských a športových zberateľov. Písemné blahopřání jsme obdrželi od představitele
německého IMOS Thomase Lipperta.

V programu bylo vyhodnocení činnosti Olympsportu, předání
„pamětních listů“ spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, těm kteří
se aktivně podíleli či podílejí na činnosti společnosti.
Pamětní list obdrželi:
ČOV; ČOA; SČF; ČESKÁ POŠTA
NĚMECKÁ, POLSKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST SBĚRATELŮ
OLYMPIJSKÉ A SPORTOVNÍ FILATELIE
STANISLAV KAMENICKÝ, IVAN VÁPENKA, BEDŘICH POLÁK, JAN
DURDIS, PRAVOSLAV KUKAČKA, PETER OSUSKÝ, ERVÍN
SMAŽÁK, FRANTIŠEK SOPKO, MARIE JUSTÝNOVÁ, VÁCLAV
SLAVÍK, JAROSLAV PETRÁSEK A ČLENOVÉ VÝBORU OS
Po společném obědě proběhla promítaná prezentace zaměřující se na
problematiku „námětové filatelie“ a zejména na první roky činnosti
„sekce pro olympijské hry“, období 1960 až 1970, tedy do první
výstavy „OLYMPSPORT 1970“, uskutečněné v Českých Budějovicích.
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Vzpomenuti byli naši zakladatelé: evangelický farář Václav Robin Bušek ze Strakonic, Jaroslav
Justýn z Milevska a pplk. Jan Kříţ z Českých Budějovic. K setkání bylo vydáno příležitostní razítko
„50 let OLYMPSPORTU“ s vyobrazením zakladatele Václava Robina Buška, na přítisku jsou
vyobrazené významné akce v činnosti společnosti. Je to již čtvrtá dopisnice v sérii symbolizující naše
významné výročí, Poslední pátá uzavře prezentaci našich aktivit při vydání knihovničky – katalogu
vydaných sportovních personálních známek (jaro 2017). Na zadní straně dopisnice je seznam všech
našich setkání, které organizujeme 2x do roka. Toto výroční setkání bylo již 71. v pořadí.
ad f) Česká asociace olympijské a sportovní filatelie OLYMPSPORT organizuje vlastními silami již
devět let webové stránky www.olymp-sport.cz. Průměrná návštěvnost se dlouhodobě pohybuje
okolo 15 vstupů/den, celkový počet přístupů je v současné době přes 40 tisíc. Na stránkách
uveřejňujeme události souvisící s činností společnosti, v „aktuálních informacích“ novinky ze
sportovní a olympijské filatelie. V sekci „Materiály OS” potom všechny naše nově vydané
filatelistické doklady (CDVp, COBp, TL, PS apod.), v sekci „Zpravodaje” a „Knihovničky” nové
přírůstky těchto periodik. V souvislosti s výročním setkáním k 50ti letům společnosti byla zpracována
rešerše dostupných informací k počátkům „námětové filatelie” a „vzniku společnosti”, vše do roku
1970. Pro stejné období byly pořízeny kopie prvních „Zpravodajů” a „Novinek” vydaných v těchto
letech. V této činnosti budeme postupně pokračovat. Uvítáme jakékoliv reakce, zejména zpřesňující
uveřejněné archivní materiály.
Výbor Olympsportu

Novinky

Olympsportu

Vítězství ve Fedcupu popáté
I když si na vítězství našich tenisových dračic
ve Fedcupu začínáme nějak zvykat a bereme je
již skoro jako samozřejmost, je to vždy
mimořádný úspěch celého našeho sportu. Proto i
letos Olympsport věnoval vítězství českých
tenistek příležitostné strojové razítko, které bylo
používáno 8.12.2016 na poště Praha 1. Hrdinky
letošního francouzského finále - Barbora Strýcová
a Karolína Plíšková, si toto připomenutí určitě
zaslouží. Pro odběratele novinek byla připravena i
dopisnice s přítiskem.

Volejbalové razítko na cestě
Pokud se vše podaří, tak do konce roku by mělo vzniknout ještě jedno razítko. Olympsport by
chtěl připomenout největší československé volejbalové úspěchy – zisk titulu mistrů světa v roce
1956 a 1966. Na razítku by měl být poslední žijící volejbalový mistr světa z roku 1956 pan Milan
Purnoch. Olympsport k tomuto razítku vydá i příležitostnou dopisnici s přítiskem.

Pro první pololetí roku 2017 jsou v plánu Olympsportu tato razítka:
1) Příležitostné ruční razítko k ME v krasobruslení 2017, které by mělo být
používáno na poště Ostrava 3 ve dnech 2.-29.1.2017. Ve dnech 25.29.1.2017 by mělo být razítko používáno na PPP v Ostravar Aréně, kde
se šampionát uskuteční. Olympsport domluvil zhotovení ručního razítka
s organizačním výborem a zpracoval i jeho návrh.
2) Příležitostný otisk výplatního strojku k 30. výročí založení Československé olympijské akademie - 30.4.2017.
Další razítka se připravují a jsou v jednání. Olympsport bude samozřejmě
pružně reagovat na úspěchy našich sportovců.
Olympsport se aktivně zúčastní i příštího veletrhu Sběratel v Praze v září roku 2017.
Na veletrhu budeme prezentovat ukázky z exponátů našich členů.
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Olympijští medailisté a filatelie (74)
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY

LOS ANGELES 1984

(13. část)
Pokračování z minulého čísla

VZPÍRÁNÍ

OBERBURGER Norbert (Itálie) – zlato ve váze těžké do 100kg
FM
Z
ITÁLIE
1984
poštovní lístek se jmény v přetisku
RADSCHINSKY Karl-Heinz (Spolková republika Německo) - zlato ve váze střední do 75kg
FM
Z
PARAGUAY
1986
Yv. MF2268a
Mi. KB4053
(se 6 kupony, reprodukce viz u Milser))
1986
Yv. MF2325a
Mi. KB4146
(Yv. Kb4053 s přetiskem „Olymphilex 88“)
TOGO
1988
Yv. BF227 (221/8)
Mi. BF252 (245/52)
Yv. BF267 (267/70)
Mi. BF300 (300/3)

(Yv. BF275 s přetiskem „Olymphilex 88“)
LAI Run-Ming (Čína) – stříbro ve váze kohoutí /
bantamové do 56kg
WU Shu-De (Čína) – zlato ve váze kohoutí /
bantamové do 56kg
FM
Z
ČÍNA
1984 poštovní
lístek pro připomenutí vítězství čínských
sportovců (seznam sportovců na zadní straně) poštovní lístek pro připomenutí jeho vítězství
MALI
1984
Yv. A498 (A498/500) Mi.1020 (1020/2)
(reprodukce viz u Kotaka)
CHEN Weiqiang Čína) – zlato ve váze pérové
do 60kg
FM
Z
ČÍNA
1984
poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských
sportovců (seznam sportovců na zadní straně)
GRENADA
1996
Yv. 2900 (2895/903)
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TENIS (uveden jako ukázkový sport)
EDBERG Stefan (Švédsko) – zlato ve dvouhře
FM
Z
BHUTAN
1986
Bequias / St.Vincent and Grenadines 1988

Yv. 723 (718/23)
Mi. 973 (968/73)
Yv. nekatalogizováno Mi. 267 (263/70)
Yv. BF
Mi. BF10
PARAGUAY
1985
Yv. BF
Mi. BF 437
(se jmény švédského družstva z Davis cupu, reprodukce viz XXIV. Olympiáda, tenis)
1985
Yv. 2259 (/2254/60)
Mi. 4034 (4029/35)
1987
Yv. 2319 (2314/9)
Mi. 4152 (4147/52)
(Yv. 2259 s přetiskem „Philatelie 87“)
St.VINCENT and GRENADINES
1988
Yv. BF25 (se S.Graf) Mi. BF 37 (614/5)
TANZÁNIE
1992
Yv. BF163
Mi. BF195 (1363)

GRAF Steffi (Spolková republika Německo) - zlato v ženské dvouhře
FM
Z
AIUTAKI
1988
Yv. 471 (468/71)
Mi. 635 (632/35)
1988
Yv. BF70
Mi. 641 (638/41)
1988
Yv. 475 (472/5)
Mi. 641 (638/41)
ANTIGUA e BARBUDA 1994
Yv. 1754 (1753/4)
Mi. 2032 (2031/2)
(s vyhlášením vítězů 1988)
BARBUDA
1995
Yv. 1477 (1447/8)
Mi.
(přetisk Antigua Yv. 1754)
BOLÍVIA
1986
Yv. BF (s Becker a Vilas) Mi. BF159
Středoafrická republika
1988 Yv. 789 (787/9+A369/70) ve zlatě Mi. 1308 (1306/10)
1988
Yv. 789 v BF, ve zlatě Mi. BF 432 (430/4)
1989
Yv. A382 (A382/3)
Mi. 1360 (1360/1)
1989
Yv. A382 v BF
Mi. BF459 (459/60)
1990
Yv. 833 (831/4)
Mi. 1431 (1429/34)
KOMORY
1988
Yv. A257 (A255/8)
Mi. 846 (844/7)
Cookovy ostrovy
1988
Yv. 978 (976/8)
Mi. 1258 (1256/8)
1988
Yv. BF185
Mi. BF185 (1259)
1988
Yv. 981 (979/81)
Mi. 1262 (1260/2)
(Yv. 978 s přetiskem „Gold winner 88“)
1988
Yv. BF186
Mi. BF186 (1263)
(Yv. BF185 s přetiskem „Víttorie nel 1988“)
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KLDR

Pobřeží slonoviny

1986
1986
1987
1987
1990
1999
1991

DOMINICA
GHANA

1996
1995

Yv. 1824c (1824+A16) Mi. 2757 (2755/8)
Yv. BF (1824+A16)
Mi. BF217 (2755/8)
Yv. 1935 (1933/5)
Mi. 2891 (2889/91)
Yv. BG49
Mi. BF228 (28922)
Yv. 2083 (2093/5)
Mi. 3114 (3114/8)
Yv. (Yv. 1935)
Mi.
(reprodukce s dalšími)
Yv. 871 (854/71)
Mi. 1037/46)
(ve dvou aršících s 9 hodnotami)
Yv. 1970 (1987/75)
Mi. 2165 (2153/70)
Yv. 1769 (1760/71)
Mi. 2183 (2174/89)

Z italského originálu připravil Laco Kajaba

Pokračování příště

154

Z h i s t o r i e O l ym p s p o r t u

Šest zastavení Bedřicha Poláka
SOKOL je spolek české tělovýchovy, který v české a československé
historii byl největší a nejúspěšnější tělovýchovnou organizací. 16. 2. 1862
došlo v Malypetrově tělocvičně české reálky v Praze, v Panské ulici k
založení českého spolku "Tělocvičná jednota pražská". Jindřich Fügner
se stal starostou, Miroslav Tyrš místostarostou, později náčelníkem.
Teprve v roce 1864 došlo k úpravám stanov a k schválení nového názvu
spolku na "Pražská tělocvičná jednota Sokol". Sokoly se členové spolku
začali nazývat až v roce 1870.
Dne 18. června 1882 se konala na Střeleckém ostrově jubilejní slavnost
Sokola pražského. Součástí této oslavy byl průvod sokolstva Prahou. Ke
120. výročí založení Sokola a 100. výročí prvního sletu uspořádalo
muzeum Tělesné výchovy a sportu v Praze na Malé Straně v roce 1982
výstavu, na které se Olympsport podílel exponáty svých členů.
Již třikrát se stala
Praha
městem
světového olympijského hnutí. Poprvé se v Praze
uskutečnil ve dnech 29. 6. - 4. 7. 1925 VIII.
olympijský kongres, kterému bezprostředně
předcházelo zasedání MOV. Zasedání MOV se
konají mezi jednotlivými kongresy, řeší běžné
problémy olympijského hnutí a volí se na nich
pořadatelé jednotlivých her. V roce 1925 bylo
zasedání v pořadí třiadvacáté.
V roce 1977 se konalo v Praze 79. zasedání
MOV. A do Prahy se členové MOV vrátili při 115.
zasedání v roce 2003, kdy měli za úkol, mimo
jiné, zvolit pořadatele zimních olympijských her
v roce 2010. Do závěrečné volby postoupila 3
města, ve které těsným rozdílem hlasů zvítězil
kanadský Vancouver. Olympsport připravil pro účastníky zasedání propagační
výstavku, spolupracoval s Českou poštou na vydání příležitostné dopisnice,
vydal v této souvislosti přítiskovou dopisnici, zajistil a navrhl štoček OVS
propagující XXI. ZOH a zajistil vydání R - nálepky.

155

Závod Velká kunratická vznikl v roce 1934 jako klubový závod Vysokoškolského sportu Praha.
Každým rokem se závod pořádá druhou neděli v listopadu, má tři přeběhy Kunratického potoka a tři
prudká stoupání s nejznámějším výběhem na Hrádek, který je velmi náročný na vzdálenost 45 m
má 60 m převýšení. Trať pro muže měří 3100 m pro ženy pak 1330 m, další kategorie je mají
podstatně kratší.
Prvním a podstatným mezníkem v činnosti Olympsportu se stal 50. ročník závodu Velká
kunratická, při kterém jsme uspořádali v listopadu roku 1983 propagační výstavku mající tři části,
část filatelistickou, fotografickou a sbírku olympijských odznaků. Výstava byla instalována v Muzeu
SNB a vojsk pohraniční stráže. 50. ročník Velké kunratické byl pod patronací MOV v čele s jeho
předsedou Juanem Antoniem Samaranchem, který v doprovodu tehdejšího předsedy ČSTV Antonína
Himla naší výstavu navštívil.
Po uvítání delegace zahrálo dívčí kvarteto
skladbu Bedřicha Smetany a následovala
prohlídka nejen filatelistických exponátů, ale
i ostatních částí výstavky. Děti, které
absolvovaly běh, dorazily do muzea a prosily
pana předsedu MOV o podpis, v čemž jim
bylo s radostí a potěšením vyhověno. Po
prohlídce následovala beseda s olympioniky
a významnými sportovci v hvězdné sestavě,
v čele s olympijským vítězem Václavem
Kozákem a skvělým kanoistou Bohuslavem Karlíkem. Besedu řídil sportovní redaktor Karel Malina.
Účastníkem besedy byl i autor celé řady poštovních známek akademický malíř Vladimír Kovářík.
Výstava, ač skromná, měla obrovský úspěch a vstoupila do podvědomí představitelů tělovýchovy a
nám byla generálním sekretářem Václavem Hubičkou nabídnuta spolupráce v propagaci
olympijského hnutí a sportu.
Vznik Československé olympijské akademie byl odrazem výzvy Mezinárodního olympijského
výboru z roku 1984, aby v jednotlivých státech byly ustanovovány národní olympijské akademie,
které by měly za cíl ve spolupráci s vědeckými a pedagogickými útvary studovat různé stránky
olympijského hnutí, zejména jeho dějiny a filosofii, a prostřednictvím výchovy přenášely olympijské
ideály do života společnosti.
ČSTV spolu s ČSOV na jednání v Paláci kultury ustanovily 30. dubna 1987 Československou
olympijskou akademii za účasti předsedy MOV pana Juana Antonia Samaranche, představitelů
ČSTV s předsedou Antonínem Himlem. Významní sportovci v čele s olympijskými vítězi Emilem
Zátopkem a Věrou Čáslavskou svou přítomností podpořili význam této události. Prvním předsedou
se stal docent Jiří Kössl. Do pléna ČSOA byli nominováni dva naši členové Jaroslav Petrásek a
Bedřich Polák. Po dvou letech, v roce 1989, byl Olympsport přijat do Československé olympijské
akademie jako kolektivní člen. Byl to druhý významný mezník v jeho historii, neboť jsme byli
finančně zabezpečeni, ale i pověřováni některými propagačními úkoly.

Pochopitelně ani na tomto jednání nechyběla naše propagační výstavka s olympijskými a
sportovními exponáty, byla vřele přijata veřejností a i dvě ruční příležitostná razítka účastníky
jednání potěšila.
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Český olympijský výbor uspořádal v roce 1994 v prostorách pražské Staroměstské radnice
kongresové jednání ke stému výročí založení Mezinárodního olympijského výboru za účasti
významných zahraničních hostů v čele s
předsedou
MOV
panem
Juanem
Antoniem Samaranchem.
Mezinárodní
olympijský
výbor
byl
založen
na
ustavujícím kongresu 24. 6. 1894 v Paříži
Pierrem de Coubertinem. Jedním z prvních 12
členů MOV byl zvolen Čech Jiří Guth, profesor
klatovského
gymnázia.
Důvodem
jeho
volby byla mimo jiné i dobrá organizace
tělocviku v Čechách a Sokolstvo. Olympsport
k tomuto výročí připravil pozdravný let do
Paříže se zásilkami opatřenými otiskem
výplatního štočku. Pro účastníky kongresu
byla instalována výstavka s filatelistickými
exponáty ve vstupní hale pražského hotelu.
Rok 1999 byl rokem připomínajícím sté výročí vzniku Českého olympijského výboru. Vznik
výboru a rozvoj olympismu v Čechách byl zdůrazněn na panelech výstavy umístěné v prostorách
budovy Národního muzea v Praze. Olympsport k této významné události přispěl dvěmi výstavami.
Jedna soutěžní byla umístěna v budově muzea České policie na ulici Ke Karlovu a byla navštívena i
předsedou Mezinárodního olympijského výboru panem Juanem Antoniem Samaranchem v
doprovodu čelních představitelů tělovýchovy a druhá, propagační, byla instalována v chodbě přízemí
budovy Národního muzea se střetla s velkým
zájmem návštěvníků. Vydali jsme sérii osmi
dopisnic zobrazující významné české sportovce,
pořídili
jsme
několik
ručních
poštovních příležitostních razítek a zajistili Rnálepky připomínající 100 let ČOV. Tato naše
aktivita byla kladně hodnocena a příznivě přijata
návštěvníky.

Vážení kolegové, těch propagačních
výstav bylo hodně, instalovali jsme je v
hotelích na jejich chodbách, v sálech,
prostě všude, kde se konaly akce,
připomínající různá výročí nebo součastná
dění
olympijského
či
sportovního
charakteru. Vybral jsem několik z nich a
pokud máte jiné v paměti doplňte mne.
Bedřich Polák

Fotbalový katalog, který se nepovedl
Jako dlouholetý sběratel námětu fotbal jsem s potěšením přivítal sdělení v loňském zpravodaji
námětové skupiny Olympsport, že vyjde nový fotbalový katalog Michel Motivkatalog – Fussball
Ganze Welt s 9 000 barevnými vyobrazeními a více než 28000 cenových záznamů. Nedočkavě
očekávané dílo vyšlo až koncem října 2015 za avízovanou cenu 49,80€ (1400 Kč). O loňských
vánočních svátcích jsem měl dost času katalog, který jsem si nadělil pod stromek, pečlivě
prostudovat a nevycházel jsem z údivu. První, co mne zarazilo, byly černobíle vyobrazené známky.
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Později jsem je spočítal a je jich neuvěřitelných 610. Například známky Barbudy z let 1965-1998
jsou uvedeny černobíle. Kostarika je od roku 1960 až do roku 1985 rovněž v černobílém provedení,
dál pokračuje barevně. Černobílých je i mnoho sérií, které obsahují jen jednu fotbalovou známku.
Kuriozně působí dvě známky KLDR vedle sebe,
vydané k ME 1978, jedna je černobílá, druhá
barevná. Černobílé použití bych chápal u
drahých, hůře dostupných vydání, ale většinou
jde o běžnější, lacinější známky. Myslím si, kdyby
se redakce obrátila na některé členy německé
námětové skupiny IMOS, určitě by požadované
známky v barevné reprodukci poskytli.
Dalším, podstatným přehmatem, který „vytočí”
asi každého majitele tohoto katalogu je
vyobrazení neskutečných cca 2300 nefotbalových
známek a aršíků. Ty zde nemají co pohledávat!
Je nepochopitelné, jak autoři katalog pojali.
Vydavatel Michel očividně své zákazníky klame.
Fotbalových
známek
je
ve
skutečnosti
vyobrazených asi 6700 a ne 9000, jak uvádí.
Např. na straně 63. je dvacetiznámkový blok
Belgie, na kterém je pouze jedna fotbalová
známka, jinak jsou na něm mimo jiné J.F.
Kennedy, E. Piaf, Lenin, Beatles, Ch. Chaplin a
jiní. Pochybuji, že tyto osobnosti někdy hráli
fotbal. Takových přešlapů je v katalogu nespočet.
Je těžko pochopitelné, proč jsou zařazeny celé
různorodé série, když má jít jen o ryze fotbalový
katalog.
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O kompletnosti se dá také úspěšně pochybovat. Jen namátkou, chybí například Mongolské bloky
vydané k MS 1966, německý fotbalový katalog Sieger je má pod čísly Mi 425A a 425B. Schází
francouzská známka z roku 2008, vydaná k 10. výročí otevření stadiónu Stade de France, dále
maďarský aršík z roku 2013 s držitelem Zlatého míče Floriánem Albertem, postrádám většinu
fotbalových sešitků. Zvláštní je, že brazilská vydání končí rokem 2011, takže zákonitě chybí věci
vydané k MS 2014. Rusko končí u roku 2010 a určitě by se toho na toto téma našlo mnohem více.
Zavádějící jsou některá vyobrazení úvodních známek. Místo fotbalového námětu vidíme známky
nemající nic společného s fotbalem: u známek Dominiky je americký atlet J. Owens, na známkách
Sierra Leone oštěpař, St. Vincent představuje královnu Alžbětu, Kuba tři běžce atd. Přitom každé
zmíněné vydání obsahuje fotbalovou známku. Dalším nepříjemným problémem je identifikace
jednotlivých mužstev a hráčů. Např. Zimbabwe vydala k MS 2010 známky s 32 účastníky a všechny
mají stejný nominál 1900 Le. Pouze Kamerun je uveden katalogovým číslem Mi 5291 a písmeny idl.
Zjistit pod kterým číslem se skrývá např. Slovensko je neřešitelným problémem. U francouzského
barevného katalogu Ivert z roku 1998 je vedle nominálu jméno fotbalisty nebo popis mužstva.
Michel má takto zpracován minimum známek, aršíků a sérií. Napadá mne, že se na tvorbě podílelo
více lidí (což je pochopitelné), a každý z nich v katalogu zanechal svůj rukopis.
Ještě připojuji dvě doplňující ukázky, které dokazují, že k výše popsaným chybám vůbec nemuselo
dojít. Většinu známek z katalogu představuje už desítky let známý časopis Michel Rundschau
barevně a dostatečně popisuje. Doufám, že někdo se sběratelů měl možnost si katalog vypůjčit,
nebo si ho už koupil a dá mým argumentům za pravdu. Je škoda, že záměr vydavatele zcela
nevyšel. Bylo vytvořeno záslužné dílo, ale s podivným výsledkem. Podobnou kritiku sklidil také
katalog Michel – Eisenbahnen Ganze Welt (Železnice celého světa), vydaný ve stejném roce 2014.
Proslulá německá kvalita, přesnost a pečlivost tak dostala v těchto případech pěkně na frak.
Stanislav Kamenický
Dovětek redaktora
My, co sbíráme námět olympijské hry, jsme se letos také dočkali monotématického katalogu Michel
– Olympische Spiele. Katalog jsem si pořídil, těšil se, ale dopadl jsem stejně jako Standa Kamenický.
Jeho kritika a připomínky k fotbalovému katalogu platí úplně ve všech bodech i na nový olympijský
katalog. Přiznám se, že raději sáhnu po pětidílném katalogu Phildom, kde je lepší vyobrazení i
popisky jednotlivých položek, i když ani v tomto katalogu není vše to pravé ořechové.

Český tenisový fenomén Karel Koželuh
Letos uplynulo 120 let od narození jednoho z nejlepších českých sportovců
naší historie – Karla Koželuha. Sportovně nadaný Karel se narodil 7. března
1896 jako jeden ze šesti bratrů. Nejmladším ze sourozenců byla sestra Marie,
hráčka LTC Praha, několikanásobná mistryně ČSR a vítězka mnoha
mezinárodních turnajů.
Otec byl pekař, maminka posluhovačkou v rodině
profesora Tomáše Garrigue Masaryka. Už jako malý chlapec
musel Karel Koželuh s bratry přispívat na živobytí sbíráním
míčků na tenisových dvorcích, kde pak vyrostl ve
vynikajícího tenistu. Kvůli tenisu měl problémy se školní
docházkou, když od dvanácti let trénoval mládež pražské smetánky. V roce 1910
dostal pozvání z Mnichova, od Tennis Club Iphitos, aby tam trénoval. Ale otec byl
silně proti angažmá. Naštěstí se o problému zmínil profesoru Masarykovi bratr
Josef, který trénoval jeho nejmladší dceru Olgu. Ten mladého tenistu obdivoval a
místo mu doporučil. Nevědomky tak nastartoval jeho pozdější tenisovou a také trenérskou kariéru.
Jako většina kluků byl Karel Koželuh náruživým fotbalistou. Až do začátku I. světové války hrál za
SK Bubeneč. V roce 1914 debutoval v dresu AC Sparty proti Slávii (3:0). Jeho spoluhráči byli komik
Vlasta Burian, Karel Pešek-Káďa, Antonínové Perner, Janda-Očko, Fivébr, Hojer, František Kolenatý,
Václav Pilát a další. Kuriozitou prvního válečného roku, kdy měla Sparta nedostatek hráčů, byl její
útok. Hráli v něm hned čtyři bratři Koželuhové: Karel pravé křídlo, František v centru, Josef levé
křídlo a občas Antonín na spojce. Pro své mládí nemohli hrát i zbývající talentovaní bratři Jan a
Alois, kteří teprve hráli v dorostu Sparty. V letech 1917-20 hrál Karel Koželuh za klub pražských
Němců DFC Prag. Následoval přestup do Teplitzer FK (1920-23). S Teplicemi absolvoval v roce 1922
jako kapitán první zájezd československého mužstva do Jižní Ameriky. Krátce hrál ještě za Spartu a
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s fotbalem skončil v roce 1925 ve WAC
Vídeň. ČSR reprezentoval pouze 2x,
v Praze proti Dánsku (2:0) a Itálii (5:1),
kdy dal svůj jediný reprezentační gól.
Úspěšný byl také v ledním hokeji.
S bratry
Josefem,
Antonínem
a
Františkem
působili
ve
Spartě.
V reprezentaci odehrál sedm zápasů.
Zúčastnil se ME 1923 v Antverpách (3.
místo) a ME 1925 ve Vysokých Tatrách.
Ve finále proti Švýcarsku (1:0) rozhodl
svým gólem o titulu mistrů Evropy. Vedle
Karla Koželuha se na titulu podíleli mimo
jiných jeho fotbalový kolega Karel PešekKáďa, Josef „Boban” Šroubek a pozdější
hokejová legenda Josef Maleček.
Jako
tenista
na
sebe
výrazněji
mezinárodně upozornil v roce 1919, kdy na Pershingově
olympiádě v Paříži prohráli s bratrem v semifinále s USA 1:4.
Přes nepříjemnou porážku francouzský a americký tisk
vyhlásil bratry Karla a Josefa za největší a nejpříjemnější
překvapení turnaje. V letech 1925-30 a 1932 vyhrál na
francouzské Riviéře populární Bristol Cup nepřetržitě 6x za
sebou. Díky těmto výhrám byl 7x profesionálním mistrem
světa. V letech 1929, 1931 a 1937 byl mistrem USA. Jako

profesionál nemohl hrát v Davis Cupu, ale byl
nehrajícím kapitánem ČSR v ročnících 1947 až
1949. Stejnou funkci zastával u týmu Anglie (1928) a USA (1936-1937). Nejlepší trenérská léta
prožil na Floridě. Zde se mimo jiné věnoval budoucímu prezidentovi USA Franklinu Delano
Rooseveltovi či automobilovému králi Henry Fordovi. První údery tenisovou raketou učil koncem 20.
let malého kloučka jménem George Bush, který se pak v roce 1988 stal prezidentem USA. Krátce
trénoval známou krasobruslařku Sonju Hennie. K velkým obdivovatelům Karla Koželuha patřili
Charlie Chaplin, Greta Garbo, Buster Keaton, Mea Westová, Douglas Fairbanks a mnoho dalších
slavných osobností.
Po II. světové válce se na žádost Jana Masaryka vrátil domů. V Praze
si zařídil sportovní obchod, který mu byl po únoru 1948 zkonfiskován.
Zahynul tragicky za záhadných okolností po nárazu do neosvětleného
nákladního
automobilu.
Je
pohřben na zahradě
své klánovické vily.
V roce 2006 byl v USA ve městě Newport uveden
do tenisové Síně slávy. Velkou zásluhu na tom
měli Jan Kodeš společně s Koželuhovou neteří
Hanou Koželuhovou-Sládkovou, kteří o uznání a
přijetí vehementně usilovali. Česká republika má
v tenisové Síni slávy včetně Karla Koželuha sedm
zástupců: Jaroslav Drobného, Jana Kodeše,
Ivana Lendla, Hanu Mandlíkovou, Janu Novotnou
a Martinu Navrátilovou.
Stanislav Kamenický
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Po rokoch opäť olympijské známky
Okrem ručnej príležitostnej
pečiatky, ktorú sme si ukázali v
minulej rubrike, priniesli VII.
OH v Antverpách filatelistom po
dlhých rokoch skromný trojkusový prírastok do ich zbierky
olympijských
známok.
Veď
predchádzajúca
olympijská
emisia vyšla v Grécku na
počesť „medzihier" roku 1906!
Belgickú sériu však nevytlačili
v usporiadateľskej krajine, ale
v American Bank Note Comp.,
ktorá v tých rokoch tlačila
známky mnohým krajinám,
predovšetkým
amerického
kontinentu.
Išlo
o vysokokvalitnú oceľotlač, ktorá sa, i
keď vo viacfarebnej verzii, používa dodnes. Jej
podkladom je náročná rytina a môžeme byť hrdí
na skutočnosť, že práve u nás máme plejádu
vynikajúcich českých rytcov, medzi ktorých sa
dnes už dôstojne zaraďuje i mladý slovenský
výtvarník a rytec M. Činovský. Na vznik
miniatúrnych umeleckých diel využívajú tento
typ technicky, umelecky i finančne náročnej
tlače
predovšetkým
Rakúsko,
Švédsko,
Francúzsko
a
Československo.
Před
sedemdesiatimi rokmi to však bola zriedkavosť.
Belgická pošta vydala prvý raz v dejinách
olympijskej filatelie sériu s príplatkom. Nebol
však určený v prospech usporiadania hier, ako
sa to neskôr stalo takmer pravidlom, ale
riešeniu
oveľa
vážnejšieho
sociálneho
problému.
Boli
ním
tisíce
zmrzačených
bojovníkov I. svetovej vojny, ktoré Belgicku,
prvej obeti nemeckej agresie, vojnová apokalypsa zanechala.
Peňazí však v ťažkých povojnových časoch
nebolo zrejme nazvyš ani medzi publikom
nadšeným pre olympijské hry a tak sa stalo, že
z celkového nákladu 30 miliónov kusov (po
desať miliónov z každej hodnoty) sa predalo len
dačo viac než desať percent. To
znamenalo
pri
5-centimovom príplatku na jednu známku
skromnú sumu 150 000 frankov... Nepomohla
ani skutočnosť, že sa ich predaju robila patričná
propagácia. A tak boli známky s antickými
námetmi - diskobolos podľa Myrona, známy i
z prvej gréckej olympijskej série roku 1896,
kvadriga (rímsky štvorzáprah) a bežiaci atlét (1,
2) po roku stiahnuté z predaja a pretlačené na
novú hodnotu (3), tentoraz už bez príplatku, a
tak využitá. Pretlačí však venovala belgická
tlačiareň málo pozornosti a tak vzniklo množstvo

nedokonalostí, súvisiacich s jej posunom nahor
(4) či do strán, ktorých typickú ukážku
prinášame.
Okrem známok propagovala hry i nálepka,
vydaná organizačným výborom vo viacerých
farbách (červená, zelená, modrá, hnedá,
fialová).
Jej
námetom
bol
znak
usporiadajúceho mesta a jeho najznámejšia
dominanta, ktorou je veža najväčšej gotickej
katedrály v Belgicku. V popredí stojí pripravený
na hod diskár, obklopený zástavami (5).
O
ďalších filatelistických aspektoch antverpských
hier však až nabudúce, dnes sa vrátime na
olympijské športoviská návštevou veslárskych
súťaži. V rozpätí niekoľkých minút vybojoval
v skife i dvojskife zlaté medaily Američan John
Kelly (6). Obe súťaže boli totiž v tesnej časovej
nadväznosti. Svoje víťazstvo v dvojskife s
partnerom Costellom Kelly dokázal zopakovať i
na OH 1924 v Paríži. Pozoruhodné je, že jablko
nepadlo ďaleko od stromu, lebo s menom John
Kelly sa stretneme v olympijských análoch i po
troch
desaťročiach.
Syn
trojnásobného
olympijského víťaza získal v súťaži skifárov na
OH '56 v Melbourne bronz. A ani jeho dcéra
Grace sa „športovým súvislostiam" nevyhla,
hoci
z inej, skôr spoločenskej strany.
Hollywoodská filmová hviezda päťdesiatych
rokov sa spolu s legendárnym Louisom
Chironom stala vo „funkcii” monackej kňažnej
(7) neoddeliteľnou súčasťou koloritu Veľkej ceny
Monaca F-1. A auta sa jej nakoniec stali
osudnými.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Nurmiho hviezda vychádza
Ľahká atletika bola i v Antverpách v roku
1920, ako už od čias antických olympijských
hier, dominujúcim športom. A na atletickom nebi
sa objavila hviezda najjagavejšia, mlčanlivý Fín
Paavo Johannes Nurmi. Bežec, ktorému už zaživa
postavili vďační Fíni sochu (1) a ktorý je dodnes
považovaný za najväčšieho atléta všetkých čias.
Svoj prvý olympijský štart, v behu na 5000 m,
premenil na striebro. Na dvojnásobnej trati však
svojmu premožiteľovi Francúzovi Guillemotovi
prehru vrátil. Francúz, ktorý prežil na fronte
plynový útok, mal viac šťastia ako jeho Krajan
Jean Bouin, o ktorého tragickom osude sme sa
už v predchádzajúcich rubrikách zmienili. Bouinov
súper z historických pretekov na 5000 m na
OH '12 v Štokholme, Hannes Kohlemainen, dal
po
ôsmich
rokoch
prednosť
najdlhšej
vytrvalostnej trati. Maratón bol v Antverpách
posledný raz dlhší, ako je dnes „povinných" 42
195 m, presiahnuc túto dĺžku o 555 m. A
Kolehmainenov rozlúčkový štart bol zlatý.
Jeho sté výročie narodenia si fínska pošta
pripomenula známkou, ktorá ho zachycuje v cieli
štokholmskej päťtisícky. I táto nová známka sa
môže stať ozdobou exponátu, ak je napr. použitá
ako
mnohonásobná
frankatúra
(vyplatenie
poštovného jedným druhom známky), ktorá je
zriedkavá. Vo väčšine prípadov je u laikov
tendencia nalepiť priateľovi-filatelistovi na list
pestrú škálu známok nižšej nominálnej hodnoty
najrôznejšieho námetu. Ak si niekto známky
„okúpe" a zadelí do albumu, dobre. Ale ako
celistvosť je takáto obálka tak trochu ako
cigánkina sukňa. Menej pestrá frankatúra, vyššia
nominálna hodnota a použitie známok jednej
série či dokonca jednej známky viackrát - je
filatelistický správnejšou cestou k celistvostiam,
ktoré budú po rokoch vzácnejšie.
Obálka prvého dňa vydania fínskej známky, je
okrem toho poslaná i doporučene (2), čo ju robí
nielen vzácnejšou, ale zároveň aj chráni adresáta
pred hrozbou, že by sa mohla stať obeťou
„tiežzberateľa". Doporučené listy sa predsa len
strácajú menej.
Kolehmainen a Nurmi prispeli v Antverpách do
fínskeho zlatého pokladu štyrmi zlatými medailami, Nurmi totiž zvíťazil aj v dnes už
neexistujúcej olympijskej disciplíne, cezpoľnom
behu na 8000 m jednotlivcov a svojím podielom
prispel i k víťazstvu fínskeho družstva na tejto
trati. Malé Fínsko, ktoré bolo už tradične
dôstojným
súperom
vtedajších
športových
veľmoci
sa
po
rokoch
oslobodilo
z cárskoruského útlaku a vykročilo na neľahkú

cestu nezávislosti, na ktorej ho čakali mnohé
nástrahy. Tradične malé výplatné známočky
nezdobil viac znak samoderžavía (3), ale
statočne bojujúci fínsky lev (4).
Na margo fínskej účasti na antverpských hrách
ešte trochu štatistiky: 70 fínskych športovcov
vybojovalo 15 zlatých, 10 strieborných a 9
bronzových
medailí,
kým
313
zástupcov
Francúzska len 9 zlatých a 127 reprezentantov
ČSR prinieslo domov len dve bronzové medaily.
Jednu získali hokejisti, o tej sme už písali, tú
druhú v zmiešanej štvorhre tenisový pár Milada
Skrbková - Ladislav Žemla. Skrbková bola jedinou ženou v našej olympijskej výprave v čase,
keď účasti žien na hrách nepriali ani členovia
MOV
na
čele
s
Coubertinom.
Väčšina
športových disciplín v tom čase ešte pre ženy
„neprichádzala do úvahy". Pokračovalo sa tak v
antickej tradícii. V Olympiii sa ženy nemohli zúčastniť hier - ani ako diváčky. Niet sa čo diviť,
že v Antverpách ich bolo medzi 2714 súťažiacimi
len 72!
Pre náš tenis bola medaila v štvorhre
poslednou
pred
dlhou
prestávkou,
ktorú
spôsobila absencia tohto športu na hrách. Jeho
renesancia v Soule nám priniesla opäť veľa
radosti. Ale to už je vlastne súčasnosť. Verme, že
blížiace sa 100. výročie organizovaného tenisu v
našich krajinách (1993) oslávime potvrdením už
desaťročia platnej skutočnosti, že sme aspoň v
tenise ostali športovou veľmocou (5).
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Antverpské legendy

Bodové hodnotenie krajín bolo oficiálne
zavedené na OH 1908 v Londýne, no na
parížskom kongrese v roku 1914 ho zrušili.
„Neoficiálne” sa však boduje dodnes. Na
antverpských hrách zvíťazili s veľkým náskokom
športovci USA. V ich drese štartovali mnohé
výrazné postavy olympijskej histórie.
Jednou z nich bol „havajský princ" Duke Paoa
Kahanamoku, víťaz v plaveckom šprinte, ktorý
sa podieľal i na zisku zlatej medaily v štafete na
4x200 m voľný spôsob, čiže, ako sa tradične
hovorilo, v kraule. Havajčan bol priekopníkom
tohto plaveckého štýlu a mal zlatú medailu z
individuálnych pretekov na 100 m už z OH 1912
v Štokholme, kde získal v štafete striebro. Duke,
po anglicky vojvoda, je na Havajských ostrovoch
bežné krstné meno. Havajské ostrovy boli roky
nezávislým kráľovstvom, kde vládli domorodí panovníci. V roku 1893 sa tam však začal
pomerne nežný prevrat, ktorý po nastolení
provizórnej vlády viedol o rok neskôr k anexii
ostrovov Spojenými štátmi. Celina, obálka s
natlačenou známkou s pohľadom na hlavné
mesto Honolulu (1), nesie už pretlač vyjadrujúcu
vznik provizórnej vlády. Tento politický vývoj
mal za následok, že sa tento havajský Kanak
exotického vzhľadu stal legendou v americkom
športe. Ešte po dvanástich rokoch od svojho
prvého olympijského štartu získal na OH 1924
vo „svojej" disciplíne striebro. To už vyšla na
plaveckom nebi nová hviezda - John Weissmüller,
neskorší filmový Tarzan. Prvá známka s
námetom
kraul
vyšla
v
roku
1935
v
juhoamerickej Kolumbii (2), prvá olympijská
známka s týmto plaveckým štýlom až v roku
1952 v Maďarsku.
Inou pozoruhodnou postavou bol boxer
Edward Eagan, ktorý získal v poloťažkej váhe

(vtedy do 79,378 kg) zlato. To by nebolo
samo osebe nič pozoruhodné. Skutočnosť, že
sa dostal na novú americkú poštovú známku
(3) je podmienená faktom, že Eagan je
jediným americkým športovcom, ktorý získal
olympijské zlato na zimných i letných
hrách.
Po
dvanástich
rokoch
od
antverpského štartu získal druhé zlato na III.
ZOH v Lake Placide - v pretekoch
štvorbobov. Známka je súčasťou päťkusovej
série, ktorá je tlačená v páskach po piatich
známkach rôzneho druhu v tlačovom liste
obsahujúcom sedem sérii. Dolný okraj listu
nesie stručnú informáciu o zobrazenom
olympionikovi. Až doteraz (do roku 1990)
čakal na svoje zvečnenie aj legendárny
štvornásobný olympijský víťaz z OH 1936 Jessee
Owens a spolu s ním i ďalšie osobnosti
amerického športu.
Naši športovci sa do výsledkovej listiny
bodovaných miest zapísali, ako sme už dokumentovali, len skromne. V reťazi neúspechov
neprávom zapadá i vynikajúci úspech bežca
Václava Vohralíka, ktorý stratil bronzovú medailu
v behu na 1500 m až na šachovnici, kde ho
predbehol Lawrence Shields z USA. Vohralíkova
„zemiaková medaila,, bola naším najväčším
bežeckým úspechom až do čias Zátopkových.
Dokumentovať filatelistický tohto vynikajúceho
atléta, mnohonásobného majstra republiky, je
neľahké. Šťastná náhoda mi prihrala obyčajnú
pohľadnicu z Bratislavy (4), odoslanú 24. 4. 1921
a podpísanú účastníkmi „Behu na 10 km”.
Dátum odoslania tejto pohľadnice je zároveň
dátumom,
keď
sa
konal
prvý
ročník
najtradičnejšieho,
najdlhšie
pravidelne
organizovaného
atletického
zápolenia
na
Slovensku. Áno, zapálený prívrženec atletiky už
tuší, že ide o preteky známe už desaťročia pod
názvom Beh Devín - Bratislava. A ich prvým
víťazom bol práve v ten deň Václav Vohralík,
ktorého podpis nachádzame na onej úplne
obyčajnej pohľadnici. Identifikácia pretekov ma
stála dosť času a prehľadávania starej
dokumentácie, keďže ich vtedajší názov bol z
dnešného
hľadiska
mätúci.
Filatelistický
hovoríme o tzv. nepriamej dokumentácii, keď
dokumentujeme len poštovou pečiatkou a jej
miestnou i dátumovou zhodou s doloženou
udalosťou. Veľmi sa to vo filatelistických
„múdrych knihách” neodporúča, no niekedy niet
inej možnosti. A tak prišla ku cti obyčajná
pohľadnica z Bratislavy z roku 1921.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc
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Stručně na závěr:

5.-10.

1.-4.

11.-15.

16.

17.
1.-4. Irsko, 24.9.2016, cyklistika v Irsku
5.-10. Kanada, 30.9.2016, hvězdy NHL
11.-15. Ázerbájdžán 31.8.2016, 42. šachová olympiáda v Baku
16. San Marino, 20.6.2016, Juventus, italský šampión 2015-16
17. Kyrgyzstán, 1.9.2016, 42. šachová olympiáda v Baku
Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Laco Kajaba,
Stanislav Kamenický, Jaroslav Petrásek a Bedřich Polák.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2017
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