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PyeongChang 2018 již za rok
Ještě v nás, sportovních fanoušcích, nestačily doznít zážitky a vzpomínky na loňský
olympijský festival v brazilském Riu a již můžeme vyhlížet další díl, kdy se mládí celého světa
setká a bude zápolit pod vlajkou s pěti kruhy. Hodiny v jihokorejském Pyeong Changu již
odpočítávájí poslední rok do zahájení 23. zimních olympijských her (pro zajímavost
korejsky to je 평창 동계 올림픽). V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již podruhé. První
olympijské hry v této zemi proběhly v roce 1988 v hlavním městě Soulu. Město Pyeong
Chang (česky Pchjongčchang) bude třetím asijským městem, které hostilo Zimní olympijské
hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v roce 1972, druhé Nagano také v Japonsku v roce
1998.
Města, která chtěla hostit Zimní olympijské hry v roce 2018, musela do 15. října 2009 podat
kandidaturu. Kandidaturu podaly Pchjongčchang, Mnichov a Annecy. Mnichov již hostil letní
olympijské hry 1972 a pokud by zvítězil, stal by se tak prvním městem, které by hostilo letní i
zimní olympijské hry. Pchjongčchang kandidoval na pořádání zimních olympijských her 2010 a
2014, ale vždy o několik málo hlasů prohrál.
Členové výboru 6. července 2011 na 123. zasedání MOV v jihoafrickém Durbanu zvolili hned
v prvním kole pořadatelem 23. ZOH v roce 2018 Pchjongčchang v Jižní Koreji. Výsledky
hlasování: Pchjongčchang 63 hlasů, Mnichov 25 hlasů a francouzské Annecy 7 hlasů.
23. zimní olympijské hry budou zahájeny 9.2.2018 na
olympijském stadiónu v Pchjongčchangu a budou trvat 16 dnů.
Sportovci by měli v Pchjongčchangu soutěžit v patnácti odvětvích
o 102 sad medailí. Představeno
bylo již logo olympiády, maskot a
piktogramy
jednotlivých
sportovních odvětí.
Logo symbolizuje svět otevřený
pro každého, spojuje v sobě obraz
z ledu a sněhu. Zimní sportovní
hvězdy z globální olympijské
vesnice
se
všichni
scházejí
v Pchjongčchangu, kde se spojuje nebe a země.
Soohorang, maskot zimní olympiády v Pchjongčchangu
2018, představuje bílého tygra, který je považován za
korejského ochránce zvířat. "Sooho" v korejštině znamená
ochranu, což symbolizuje ochranu, která bude poskytnuta sportovcům, divákům i ostatním
účastníků her.
Více než rok před zahájením her v korejském Pchjongčchangu odhalili organizátoři všech 24
piktogramů, sloužících k identifikaci jednotlivých sportovních odvětví. Tvůrci piktogramů se
drželi zásadně hesla, jenž bude během her použito: "New Horizons" znamenající v překladu
"Nové obzory". Důležitým faktem také je, že tyto obrázky byly vytvořeny s vazbou na
jednoduchost. Žádné přeplácané ani složité grafické prvky nebyly použity, naopak oproti
předešlým letům si můžeme nyní všimnout i mnoha ostrých rohů, kterým se chtěli dřívější
tvůrci vzhledem k modernizaci umění vyhnout.
Ač si někteří mohou myslet, že to jsou malé a nepodstatné obrázky, není tomu tak. Pro
každé olympijské hry musí být totiž vytvořena speciální sada piktogramů, jenž je posléze
používána nejen v marketingovém odvětví, ale zejména v tom informačním pro fanoušky. A
tak bez ohledu na jazykovou bariéru mohou fanoušci z celého světa rozeznat jednotlivé sporty,
případně veškeré spojitosti s daným sportem.
A jak to vypadá v praxi? Na každém suvenýru, který si fanoušek zakoupí, se
bude nacházet daný piktogram, jelikož bude předmět zájmu pravděpodobně
spojen s určitým sportovním odvětvím. Nebo si například půjde fanoušek
koupit vstupenku, ale nebude rozumět ani korejsky, ani anglicky. Dle
piktogramu pozná, na jaký sport si vybírá vstupenky. A příkladů bychom tu
mohli vyjmenovávat mnoho.
Alpské lyžování
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Biatlon

Běh na lyžích

Rychlobruslení

Saně

Boby

Skoky
na lyžích

Curling

Severská
kombinace

Freestyle

Short track

Krasobruslení Lední hokej

Snowboard

Skeleton

Pro freestyle a snowboard je více piktogramů, které rozlišují:

Zde můžete porovnat dvě
barevné varianty piktogramů.
Snowboard
Cross

Snowboard
U-rampa

Freestyle
Ski Cross

Freestyle
U-rampa

Snowboard
Slalom

Freestyle
Moguls

Snowboard
Slopestyle

Freestyle
Slopestyle

Snowboard
Big Air

Freestyle
Aerials

Bohužel prozatímní známková produkce korejské pošty směrem k 23.
zimním olympijským hrám je velice slabá. Zatím jediná příležitostná známka
vyšla již v roce 2001, kdy se Pchjongčchang stal hostitelským městem.
Tiskový list o 16 známkách je uveden na titulní straně Zpravodaje. Zde
reprodukujeme razítko prvního dne vydání. Musíme být trpěliví, určitě se
dočkáme dalších korejských filatelistických materiálů.

Na webu www.sportcc.eu je v menu nabídka For sale, na které je nabídnuto k prodeji více
než 500 dopisů a celin a pár známek s olympijskou tématikou od roku 1896 až po rok 2002.
Ceny jsou uvedeny v Eurech a při prodeji za Kč je počítán kurz 25 Kč/€.
Kromě vyobrazených dopisů a známek může být zájemcům na vyžádání zaslán seznam
** olympijských (a pár fotbalových či atletických) známek (v Excelu).
Ceny v něm jsou také uvedeny v Eurech dle katalogu Michel.
Při prodeji za Kč je počítán kurz 20 Kč/€ (tj. cca 80% katalogové ceny).
Objednávky vyobrazeného či vyžádání seznamu známek zasílejte na mail petrivo@atlas.cz.
V případě více zájemců o stejnou věc bude upřednostněna dříve došlá objednávka.
Vybraný materiál bude možno shlédnout, převzít a zaplatit
na setkání Olympsportu v Brně dne 31.3.2017.
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ZPRÁVY

Z

VEDENÍ

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 Veletržní setkání
sběratelů. Před polednem se jako již tradičně přesuneme k našemu jednání do
blízkého hotelu Voroněž II.
Připravena je účast mistryně světa a bronzové olympijské medailistky v trojskoku
Šárky Kašpárkové. A jako při loňském setkání s Jiřím Dalerem, bude připravena
obálka s přítiskem a již jsou vytištěny také známky s přítiskem, na kterých je
sympatická Šárka Kašpárková.

Jarní písemná aukce 2017
Do jarní písemné aukce Olympsportu pro nás Václav Diviš nachystal na šest stovek
položek. Přehled položek aukce najdete jako obvykle na webu Olympsportu
(www.olymp-sport.cz) v záložce „Písemný prodej‟, kde máte k dispozici i barevné
vyobrazení všech položek a také podmínky aukce. Ti z Vás, kdo odebírají Zpravodaj
v tištěné podobě, dostanou přehled položek aukce jako přílohu Zpravodaje, kde jsou i
podmínky aukce.
Na prostudování položek jarní písemné aukce Olympsportu, zaslání nabídek a
příhozy budeme mít dost času, protože aukce bude ukončena až s koncem Velikonoc,
v pondělí 17.4.2017, úderem půlnoci. Ale pozor, kdo bude přihazovat písemně, musí
své nabídky odeslat nejpozději do pátku, obálka s datem na razítku 14.4.2017, na
pozdější nabídky nebude brán zřetel. Tak mnoho zdaru a vydražených položek.

Změna ve výboru Olympsportu
Na konci loňského roku ukončil svoji práci ve výboru Olympsportu novinkář Jiří
Hampl. Za jeho práci mu náleží od nás všech veliké poděkování. Členové výboru se
dohodli, že novinkovou službu převezme od začátku roku 2017 místopředseda OS
Ladislav Janoušek a starší materiály Olympsportu si mohou zájemci objednat u
redaktora Honzy Petráse. V příštím čísle Zpravodaje bude zveřejněn seznam dopisnic
a obálek z produkce Olympsportu, které jsou ještě k mání.

Nahlášení změn v novinkové službě
Ladislav Janoušek všem odběratelům novinek rozeslal poslední dvě dopisnice roku
2016, které nebyly ještě připraveny u Jiřího Hampla při posledním rozesílání novinek.
S dopisnicemi - Vítězství ve FedCupu a 60 let od zisku titulu mistrů světě ve volejbalu
v roce 1956 – jste obdrželi čistou dopisnici Olympsportu, která má na druhé straně
formulář, pro aktualizaci odběru novinek Olympsportu. Vyzýváme všechny členy, aby
formulář vyplnili a odeslali Láďovi Janouškovi, buď poštou nebo elektronicky. Adresa i
mail místopředsedy je uveden na poslední straně Zpravodaje. Postupujte v této věci
důsledně a oznamte i tu skutečnost, že nepožadujete žádné změny v odběru novinek.

Vrácení peněz za dopisnice OS z veletrhu Sběratel
V zásilce posledních dvou novinek OS roku 2016 od Ládi Janouška jste dostali také
vyúčtování, které obsahuje položku „Odečet za Sběratel 2016“. Pro vyjasnění – jedná
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se o kompenzaci finanční částky za tři dopisnice, které vydal OS k svému jubileu a pro
prezentaci na veletrhu Sběratel. Na Sběrateli se tyto dopisnice prodávaly za 30 Kč.
V novinkové službě však bylo chybně u těchto tří položek učtováno 50 Kč/dopisnici.
Proto máte ve svém vyúčtování „Odečet za Sběratel 2016“ -60 Kč (3 x 20 Kč) pokud
berete novinky jedenkrát, -120 Kč pokud berete novinky dvakrát, .....
Ještě jednou se všem za tuto chybu omlouváme.

Výstavní rámy pro prezentaci Olympsportu
Výbor Olympsportu uvažuje o koupi asi 20 kusů výstavních rámů pro prezentaci
Olympsportu na různých akcích České olympijské akademie, Českého olympijského
výboru, České pošty (např. při křtech sportovních známek), při veletrhu Sběratel a
podobných událostech. Jedná se o malé rámy pro 9 albových listů, se kterými se lehce
manipuluje. Problém není ani tak v otázce financí, ale v přímo nerudovské otázce –
kam s nimi? Zkoušeli jsme bez úspěchu sídlo Svazu českých filatelistů, také bytové
prostory pražských členů výboru OS neposkytují místo k uložení. Proto se obracíme na
všechny členy OS o radu. Pokud víte o místě, kde by mohly být výstavní rámy
uloženy, dejte nám vědět. Složené rámy nezabírají více místa než 1 m 2. Preferujeme
k uložení Prahu a její nejbližší okolí. Kdo o vhodném místě pro uskladnění rámů víte,
ozvěte se sekretáři Václavu Divišovi. Moc děkujeme za každý nápad.

Novinky

Olympsportu

a

České

pošty

Volejbalové razítko na cestě
To byl titulek v
minulém čísle
Zpravodaje. Vše se podařilo a posledním
razítkem loňského roku Olympsport
připomenul
jeden
z
největších
československých volejbalových úspěchů
– zisk titulu mistrů světa v roce 1956. Na
razítku je vyobrazen poslední žijící
volejbalový mistr světa z roku 1956 pan
Milan Purnoch. Olympsport k razítku vydal
i příležitostnou dopisnici s přítiskem a
odběratelé novinek již tuto dopisnici mají
doma.

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 - OSTRAVA
Velká krasobruslařská akce se k nám
vrátila po dlouhých osmnácti letech (ME
1999 se konalo v Praze) a Olympsportu
se podařilo domluvit s organizačním
výborem propagaci krasobruslařského
šampionátu starého kontinentu příležitostným ručním razítkem, které bylo
používáno na poště Ostrava 3 ve dnech
2.-29. 1. 2017. Ve dnech 25.-29. ledna
2017 pak bylo razítko používáno na PPP
v Ostravar Aréně, kde se šampionát
konal. Olympsport zajistí pro odběratele
novinek otisk tohoto razítka na dopisnici
s přítiskem, na kterém je logo ME.
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XXIII. zimní národní sportovní hry zaměstnanců
České pošty, Harrachov v Krkonoších
Ve dnech 21.–23. 1. 2017 používala pošta Pardubice 2 ruční
příležitostné poštovní razítko na příležitostné poštovní přepážce
v hotelu FIT&FUN v Harrachově v Krkonoších k XXIII. zimním
národním sportovním hrám zaměstnanců České pošty. Toto
razítko není součástí novinkové služby Olympsportu.

Šárka Kašpárková – host jarního setkání OS
Jak již bylo uvedeno v pozvánce na jarní setkání Olympsportu
v Brně, zúčastní se ho jako host mistryně světa v trojskoku
z Athén 1997, bronzová medailistka z OH v Atlantě 1996 a vítězka Univerziády
z japonské Fukuoky 1995 paní Šárka Kašpárková. Olympsport připravuje k setkání
dopisnici s přítiskem, která bude opatřena známkou s přítiskem na kuponu a denním
razítkem ze dne konání setkání Olympsportu – 31.3.2017. Kdo se nezúčastní setkání,
může si dopisnice s přítiskem a celé tiskové listy objednat u redaktora Zpravodaje
Honzy Petráse. Upozorňujeme však, že dopisnice budou součástí novinkové služby.

75. výročí narození Věry Čáslavské
připomene Česká pošta vydáním příležitostné poštovní
známky v nominální hodnotě 16 Kč a obálky prvního dne.
Autor: Zdeněk Netopil
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Na známce je portrét Věry Čáslavské. Obálka prvního
dne znázorňuje Věru Čáslavskou cvičící na kladině. Na
razítku autor zachytil gymnastku při jednom z gymnastických prvků.
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Věra Čáslavská se narodila 3. května
1942 v Praze. Byla československou
sportovní gymnastkou, trenérkou a významnou
sportovní
funkcionářkou.
Od dětství se věnovala baletu a krasobruslení. V roce 1957 vyhrála gymnastické mistrovství republiky dorostenek
i juniorek. V roce 1959 získala Věra
Čáslavská na mistrovství Evropy v Krakově svou první zlatou medaili za cvičení na kladině a stříbrnou medaili za
přeskok. Roku 1960 byla členkou stříbrného československého olympijského
družstva na olympijských hrách v Římě.
Dalším vrcholem její kariéry byl rok
1964, především pak Letní olympijské
hry 1964 v Tokiu, kde získala zlatou
medaili ve víceboji jednotlivců, v přeskoku a na kladině. O rok později na
mistrovství Evropy v Sofii získala pět
zlatých medailí (bradla, kladina, prostná,
přeskok a víceboj). Na mistrovství světa
v Dortmundu v roce 1966 zvítězila ve
víceboji jednotlivců a v přeskoku, dále
získala stříbrnou medaili na kladině a v
prostných. V roce 1967 na mistrovství
Evropy v Amsterdamu získala zlato ve
všech soutěžních disciplínách.
V roce 1968 se účastnila Letních
olympijských her v Mexiku, kde získala
zlato za víceboj, přeskok, bradla a
prostná. Na těchto olympijských hrách
ukončila svoji sportovní kariéru. Během
slavnostního ceremoniálu předání medailí
gesty
protestovala
proti
okupaci
Československa, když stála společně na
stupínku se sovětskou závodnicí. Během
slavnostního hraní sovětské hymny
otočila hlavu od soupeřky směrem do
země. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. Věra Čáslavská
se stala sedminásobnou olympijskou
vítězkou, čtyřnásobnou mistryní světa,

jedenáctinásobnou mistryní Evropy a
čtyřnásobnou Sportovkyní roku Československa.
Po sametové revoluci byla v letech
1990-1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 19952001 také členkou Mezinárodního
olympijského výboru.
Zemřela 30. srpna 2016 po dlouhé
nemoci, které do poslední chvíle statečně
vzdorovala. Oficiální rozloučení proběhlo za účasti představitelů státu, sportovců
a široké veřejnosti dne 12. září 2016
v historické budově Národního divadla
v Praze.
(převzato z brožury České pošty Emisní plán
českých poštovních známek 2017)
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TŘI ZASTAVENÍ S PANÍ VĚROU ČÁSLAVSKOU ...
V úterý, 30. srpna 2016, devět dnů poté, co zhasl olympijský oheň nad Riem, vyhasl také
život sedminásobné olympijské vítězky, nejúspěšnější české olympioničky všech dob, paní
Věry Čáslavské. Tato smutná zpráva musela nutně zasáhnout každého, kdo tuto
výjimečnou sportovní osobnost poznal.
Měl jsem tu čest se s
paní Věrou ve svém životě
setkat třikrát. Vždy byla
vstřícná, ochotná prohodit
pár slov, nelitovala času a
vždy se ráda podepsala a
někdy mi
ke
svému
autogramu připojila i něco
navíc.
Poprvé jsem se s paní
Věrou potkal v pražském
hotelu Hilton při vyhlášení
ankety Sportovec roku
2009. Milá, příjemná dáma,
která se tehdy vracela do
veřejného
života
po
dlouhém období apatie,
byla přijata s velkým
aplausem. Působila na mě optimisticky, přirozeně, byla velmi pozitivní.
Druhé osobní setkání
proběhlo o necelý rok později v hotelu Intercontinental na 16. Evropském
kongresu Fair Play v
Praze. Já coby přednášející delegát, ona vzácný
host. Zde jsem také paní
Věru pozval do Kutné Hory
na zahájení Městských her
Olympiády dětí a mládeže.
„Pokud do té doby nevyletím komínem, určitě přijedu“, slíbila mi, „mezi dětmi
se cítím daleko lépe a
radostněji“, dodala s jiskrou
v oku.
V letech 2012 a 2014 jí to z pracovního zaneprázdnění nevyšlo, ke splnění slibu došlo v
červnu loňského roku. To už statečně bojovala se zákeřnou nemocí, o které tušila, že jí
nedokáže porazit. Přesto se snažila být do posledních chvil užitečná a myslet na lidi kolem
sebe. Do Kutné Hory jí doprovodil Oldřich Svojanovský, držitel dvou olympijských medailí
a současný předseda Českého klubu olympioniků. Zhlédla zahájení dětské olympiády, zapálila olympijský oheň a v krátkém projevu pozdravila mladé sportovce. Poté už musela do
Prahy na každodenní infuzi. Nesmírně jsem si vážil její návštěvy. Přestože na tom nebyla
zdravotně dobře, přijela a snažila se kolem sebe šířit optimistickou náladu.
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Když jsem se poslední
srpnové ráno dozvěděl o
úmrtí paní Věry, bylo mi
celý den smutno, velmi
smutno. Měl jsem před
očima velikou sportovní
ikonu plnou energie, která
nás navždy opustila.
Statečná, bojovná, nezlomná, optimistická, inspirativní, pozitivní, upřímná,
čestná,…, taková byla a
takovou si budu paní Věru
Čáslavskou pamatovat.
Radek Jásek

CO

PŘIPRAVUJEME?

V nejbližším období bychom rádi realizovali několik příležitostných razítek. Oslovili
jsme různé zainteresované instituce (jako Českou olympijskou akademii, Český
biatlonový svaz, Český svaz atletiky apod.) zda mají zájem o zhotovení ručního
příležitostného razítka či příležitostný štoček do výplatního stroje, abychom snížili
naše výdaje na výrobu a použití razítek. Pokud tato naše iniciativa zůstane bez
odezvy, necháme vyrobit štočky do strojových razítek či do výplatních strojků pro tyto
události v naší režii:
Gabriela Soukalová – mistryně světa v biatlonu Hochfilzen 2017, sprint 7,5 km
Martina Sáblíková – 17. titul mistryně světa, Kangnung 2017, 5000 m
30. výročí založení Československé olympijské akademie – 30. 4. 2017
120 let české atletiky
56. Zlatá tretra, Ostrava, 28. 6. 2017 (účast Mohameda Faraha a Usaina Bolta)
Laver Cup, Praha, O2 aréna, 22.-24. 9. 2017
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ATHÉNSKÝ MARATÓN 2016
13. listopadu 2016 se v řecké metropoli
konal 34. ročník Athénského maratónu.
Závod připomněl 120. výročí maratónského
běhu
v
rámci
prvních
novodobých
olympijských her v roce 1896 a také 70 let,
kdy řecký maratónec Stelios Kyriakides
vyhrál Bostonský maratón (2:29:27 hod.). Na
klasické trati z Marathonu do Athén zvítězil
Keňan Luka Rotich Lobuwan (2:12:49), mezi
ženami jeho krajanka Nancy Arusei časem
2:38:13 hod.

Řecká poštovní správa
dala 10. listopadu do oběhu
aršík a FDC s razítkem
prvního dne vydání dokumentující tuto historickou
událost. Na známkách jsou
vyobrazeni antičtí běžci (0,90
€), dále běžec na pozadí Panathénského
stadionu (2,10 €), který byl v roce 1896
dějištěm I. OH a v době konání OH 2004

hostil lukostřelecké soutěže. Také se stal
cílem maratónských běhů v rámci zmíněných olympijských her.

Uvedená
vydání
doplňuje tiskový list
(15 €) se známkou
antických běžců s
možností
přítisku
vlastní fotografie na
kupóny, tzv. personal
stamps.

Radek Jásek
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Olympijští medailisté a filatelie (75)
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY

LOS ANGELES 1984

(14. část)

(pokračování z minulého čísla)

TENIS

GRAF Steffi (Spolková republika Německo) - zlato v ženské dvouhře
GRENADA
1989
Yv. 1767 (1763/70)
Mi. 1962 (1961/8)
1995
Yv. 2577 (2570/7)
Mi. 2971 (2964/71)
1998
Yv. 3296 (3293/9)
Mi.
GUINEA
1987
Yv. 847 (245/8+A225/6) Mi. 1182 (1180/5)
1988
Yv. 864 (861/4+A231/2)Mi. 1218 (1215/20)
1988
Yv. 864 v BF
Mi. BF316 (313/8)
1991
Yv. 925 (922/31+A253/60) Mi. 1326 (1322/39)
(s novými hodnotami)
GUYANA
1989
Yv. BF
Mi. BF40
(seznam národů, které získali medaili)
1996
Yv. BF174
Mi. BF
1996
Yv. 4188 (4184/92)
Mi.
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LESOTHO
NIUE

PARAGUAY

1988
Yv. BF59
Mi. BF57 (741)
1987
Yv. 520/3
Mi. 713/16
1987 razítko prvního dne, používané v Alofi Niue, 20.10.
1988
Yv. 536/9 (přetsk 520) Mi. 733/6
1986
Yv. 2260 (2254/60)
Mi. 4035 (4029/35)
1986
Yv. MF2260a (5 hodnot a 4 kupony)
Mi. KF Kb4035
1987
Yv. 2314/9
Mi. 4147/52
(Yv. 2254/60 s přetiskem „Philatelie 87“ s portréty Becker a Graf),
(reprodukce viz XXV. Olympiáda, u tenisu, Boris Becker)
1988
Yv. 2373+2377(2373/7) Mi.4257+4261(4257/61)
1988
Yv. MF2377a
Mi. Kb 4261
1989
Yv. MF1118a
Mi. Kb 4302
1989
Yv. A1118 (A1114/8) Mi. 4302 (4298/302)
12

PENRHYN

St. VINCENT
St.Vincent and Grenadines

SIERRA LEONE

1988
1988

Yv. BF79
Mi. 494 (493/4)
Yv. BF79
Mi. BF81 (493/4)
(Yv. BF78a s přetiskem Graf a Mečíř)
Yv. 991 (987/94)
Mi. 1024 (1020/7)
Yv. BF25 (s Edbergem) Mi. BF 37 (614/5)
(reprodukce viz u tenis,Edberg)

1987
1988

1987
1988

Yv. BF66 (65/6)
Mi. BF66 (65/6)
Yv. BF88
Mi. BG89 (89/93)
(Yv. BF66 s přetiskem „Australia open / Graf – Edberg)
1988
Yv. BF89
Mi. BF90 (89/93)
(Yv. BF66 s přetiskem „French open / Graf-Zvereva“)
1988
Yv. BF91
Mi. BF91 (89/93)
13

(Yv. BF66 s přetiskem „Wimbledon / Graf-Navratilova“)
Yv. BF92
Mi. BF92 (89/93)
(Yv. BF66 s přetiskem „U.S. open / Graf-Sabatini“)
1988
Yv. BF93
Mi. BF93 (89/93)
(Yv. BF66 s přetiskem „Gold medailist Seoul / Graf-Sabatini)
1989
Yv. 456 (456/9)
Mi. 556 (555/62)
1989
Yv. A657 (A657/8) Mi. 2122 (2122/3) (s Mečíř)
1989
Yv. A657 v aršíku Mi. BF328 (328/9) (s Mečíř)
1988
Yv. 692 (689/92)
Mi. 1030 (1027/30)
1988

TANZÁNIE
TOGO
TONGA

STŘELBA
CARLISLE Daniel „Terry“ Thomas (USA) – bronz v trapu
FM
Z
Grenada and Grenadines 1995
Yv. 1745 (1742/7)
GIOVANNETTI Luciano (Itálie) – zlato v trapu
FM
Z
ITÁLIE
1984

Mi. 2097 (2094/9)

poštovní lístek s přítiskem jeho jména

Z italského originálu připravil Laco Kajaba

Pokračování příště
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Kam z Antverp?
Antverpské hry boli
vzpruhou, ktorú olympijské hnutie povojnových rokoch potrebovalo
ako oživujúcu infúziu.
Organizátori, štátne orgány i verejnosť olympijského
mesta
urobili
v krátkom časovom období, ktoré mali na prípravu
hier
k dispozícii.
Kus
poctivej práce. Bokom
nezostala ani belgická
pošta, ktorá hry propagovala masovým a dlhé
mesiace
trvajúcim
používaním
strojovej
propagačnej pečiatky (1). Používali ju viaceré
poštové úrady v Bruseli, Gente, Liége. Charleroi a
samozrejme i v Antverpách. Okrem domicilu
(názvu mesta) a dátumovej časti (kruhovej) sa
vzhľadom na dvojjazyčnosť Belgicka líšia i
textovou častou, ktorá je striedavo najprv flámska
alebo valónska (francúzsky text). Aby sa nikto
neurazil a aby sa Belgicko nedajbože pre poštovú
pečiatku nerozpadlo...
A ešte jedna pekná tradícia vznikla práve v
Antverpách: tradícia putovnej olympijskej vlajky.
Belgický olympijský výbor venoval totiž vlajku,
ktorú si odvtedy odovzdávali olympijské mesta
ako symbol olympizmu. Haitskú známku, na
ktorej sa olympijská vlajka po prvý raz objavila
v roku
1940,
sme
ukázali
v jednej
z
predchádzajúcich rubrík.
Keď sa antverpské hry v roku 1920 skončili,
nebolo ešte jasné, kde sa športovci o štyri roky
stretnú.
Medzinárodný
olympijský
výbor
rozhodnutie zatiaľ odložil. Kandidátov bolo
nemálo,
okrem
iných
Los
Angeles,
no
predovšetkým Amsterdam, ktorý musel ustúpiť
práve Antverpám. Záujem prejavili: Barcelona a
Rím a isté obdobie sa s myšlienkou usporiadať hry
zaoberali aj v Prahe. Vláda síce súhlasila. no
problémom boli, ako to už býva, peniaze. A keď
zišlo i z výstavby olympijského štadióna Obcou
sokolskou zabudlo sa aj na úvahy o usporiadaní
hier.
Pohľad do olympijskej histórie ukazuje, že
všetci kandidáti sa skôr či neskôr dočkali. OH sa
mali konať v roku, kedy si svet pripomenul 30.
výročie kongresu na parížskej Sorbone, kde
Coubertin obnovil myšlienky antického olympizmu
a vzkriesil olympijské hry. I tak bola však
Coubertinova žiadosť o pridelenie hier Parížu
prekvapivou. MOV ju však podporil a sklamanému
Amsterdamu pririekol ako bolestné usporiadame
nasledujúcich, v roku 1928. Po 24 rokoch sa hry
teda opäť vrátili do mesta na Seine s jej mostami
a Notre Dame. Jej silueta je dominantou
panorámy na jednej zo štyroch známok
olympijskej série (2), ktorou sa, podobne ako
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organizátori hier, chcela
francúzska pošta
rehabilitovať za nezáujem, ktorý sprevádzal II.
OH v roku 1900. Tu je na celistvosti, obálke
doporučeného listu v tzv. mnohonásobnej
frankatúre. Poštovné, zložené výlučne zo známok
jedného
druhu,
je
vždy
filatelistický
pozoruhodnejšie a často veľmi vzácne.
Podobne ako na prelome storočia, neobišlo sa
prípravné
obdobie
bez
kompetenčných
a
lokálpatriotických sporov. Išlo to tak ďaleko, že
ťažko skúšaný Coubertin v zákulisí dohodol
prípadné preloženie hier do Los Angeles, kde
práve dokončovali veľkolepý štadión. Nakoniec
nebolo treba amerického záskoku a v Colombes
postavili moderný štadión pre 50 000 divákov.
Obrázok štadióna s Víťazným oblúkom v pozadí a
zdraviacim atlétom v popredí je námetom ďalšej
olympijskej známky (3). Na rozdiel od dokonalých
grafických miniatúr, ktoré zanechali v našich
zbierkach antverpské hry, treba konštatovať, že
francúzska
pošta
sa
kvalitou
tlače
nevyznamenala. Známky tlačené dvoma farbami
v dvoch fázach (najprv „rámček“ a potom vlastný
obraz) poznačili nepresnosti tlačiarov, a tak
nachádzame výrazné posuny obrazu do rámčeka
so vznikom nepotlačených bielych častí (4). A my,
filatelisti, sme už takí, že nás namiesto poriadne
vytlačenej známky nadchne kdejaký nepodarok ...
A ešte potom frfleme na tlačiareň, ako to robím
práve teraz ja! Tomu vravím nevďak, veď keby
neexistovali odchýlky a chyby tlače, chýbalo by
nám korenie našich zbierok! Len ten, čo už
prepadol filatelistickej vášni, je ochotný prezrieť
stovky a stovky rovnakých exemplárov v nádeji,
že sa mu podarí nájsť taký „pekný“ posun, ako sa
podarilo nájsť mne.
A ešte jeden dovetok, pokiaľ ide o olympijský
pozdrav,
ktorý
môže
pripomínať
pozdrav
nacistický. Ako vidíme, bol tu skôr ako Hitler, ba
aj skôr, než ho urobil oficiálnym Mussolini. To , že
sa
dnes
nepoužíva,
je
možno
následok
diskreditácie tohto gesta hnedou totalitou. Nemá
s ňou však nič spoločné a duch olympizmu je s
každou totalitou v príkrom protirečení.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Prvá olympijská dedina
Organizačný
výbor olympijských hier
v Paříži (1) bol poverený
Medzinárodným
olympijským
výborom
zabezpečit
pozvanie
účastnických krajín hier.
Mohol tak urobit' podľa
vlastného
uváženia,
MOV mu ponechal voľnú
ruku. A tak sa stalo, že
do Paríža boli pozvaní
všetci bývali spojenci
Nemecka,
nie
však
Nemecko samotné. Brázda nenávisti, ktorú vyorala
minulá vojna, bola hlboká. Francúzska vláda sa
domnievala, že by nemohla zaistiť bezpečnost'
nemeckých športovcov.
Na hrách sa tak zúčastnilo „malé'' Maďarsko,
reprezentované športovcami, ktorí skutočne hájili
svoje národne farby. Atletický zväz vydal k
parížským hrám i peknú propagačnú vinetu (2). S
„novým" československým dresom sa na svojej
tretej olmypiáde lúčil už 39-ročný oštepár Mór
Kóczán, rodák z Čilizskej Radvane, ktorý sa po
vzniku ČSR aktivne zapojil do domáceho športového
života v drese bratislavského PTE a pražskej Sparty.
Kóczán súťažil už na hrách v Londýne v roku 1908 a
v roku 1912 v Štokholme získal dokonca bronzovú
medailu - pre Uhorsko. Tento všestranný vrhač,
ktorý súťažil pri prvom štarte na OH v Londýne v
hode diskom, guľou i oštepom, bol v rokoch 192225 čs. rekordérom v hode oštepom (55,57 m). Bol
pritom, a to je pozoruhodné, kalvínsky duchovný. V
Paríži mu osud nežičil, nehodil kvalifikačný limit (50
m) a do finále nepostúpil.
Okrem olympijských známok a pečiatok, ku
ktorým sa ešte vrátíme, vyšli pri príležitosti Vlll. OH
i celiny. Išlo o poštové lístky dvojakého druhu:
oficiálne, ktoré vydala francúzska pošta, a
polooficiálne, ktoré vyšli zo súkromnej iniciativy po
ukončení hier. Bola to séria tzv. obrázkových
poštových lístkov, ktorých jedna strana bola určená
pre adresu a krátké správy, a rubová (z hľadiska
olympijského filatelistu vlastně lícna) strana niesla
obrázok niektorej z olympijských disciplín. Poštová
správa povolila natlačiť na lístok 15-centovu známku
z vtedy masovo používanej série s portrétom Louisa
Pasteura (3) - a prvá obrázková olympijská cenina
bola na svete. Bolo ich vlastne osem druhov a
postupne sa s niektorými z nich zoznámime. Tá prvá
nám móže pripomenúť právě Móra Kóczána - jej
námetom je oštepár (4). Náklad tejto emisie lístkov
nebol veľký, takže nečudo, že sú dnes už poměrně
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vzácné.
Rovnako
vzácnou
je
i
obálka
organizačného výboru hier (1), ktorá niesla v záhlaví
znak mesta Paríža vo francúzskych národnýoh
farbách. Týchto obálok bolo použitých tisíce, no
končili zväčša v odpadových košoch ako nepotřebný
papier a konečný efekt je ten, že dnes sú rovnako
vzácné ako spomínané lístky.
V praxi sme práve demonstrovali dve typické
možnosti vzniku vzácného filatelistického materiálu, zdanlivo protikladné, no v konečnom efekte
podobné. Tretí, nemenej dôležitý faktor, je
popularita určitého zberateľského odboru medzi
filatelistami. Ide vlastne o realizáciu zákonov trhu,
ktoré v plnom rozsahu platia i vo filatelii. Pri inak
rovnakých východiskových parametroch (náklad
známok či hojnost použitia pečiatky) je drahší ten
materiál, o ktorý sa uchádza viac zbe- rateľov, teda
je „zbieranejší".
Konkurencia množstva záujemcov zvyšuje ceny a
znižuje výskyt materiálu. Ťažký chlebík máme práve
my, filatelisti, zbierajúci ce- losvetovo populárny
námet olympijský. Tých, čo zbierajú napr.
významné postavy juhoamerickej literatúry či
kaktusy na známkách, je oveľa menej. Podobné je
to i pri zbieraní známok určitých krajín, keď sa tie
blízké, za humnami ležiace, stávajú vzácnými práve
preto, že ich tu mnohí zbierajú.
Parížské hry vošli do dejin jedným prvenstvom:
časť športovcov bola ubytovaná v drevených
domčekoch v okolí štadióna v Colombes. Prvá, hoci
skromná a nekomfortná „olympijská dedina" bola na
svete! Bola v nej dokonca i pošta a v nej sa
používala ručná příležitostná pečiatka COLOMBES VILLAGE OLYMPIQUE, ktorá dnes už tiež patrí k tým
vzácnym (5). Vznikla tak tradícia olympijských
dedín, ktoré sú v súčasnosti neodmyslitelnou
súčasťou hier. Mnohoposcho- dové vežiaky však
majú s tou prvou „drevenou dedinou" společné len
málo.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

N u r m i h o ol ym p i á d a
Olympijský oštep Móra Kóczána,
o
ktorom
sme
hovorili
v predchádzajúcej kapitole našej
olympijskej histórie, letel v Paríži
naposledy.
Oštepár
sa
stal
námetom vinety, ktorú vydal
organizačný výbor VIII. OH (1).
Obraz vinety zachytáva pohľad na
dominanty dejiska hier, ako ich
poznáme
z
dovolenkových
pozdravov: chrám Sacre Coeur,
ktorého biele veže a kupola zdobia
Montmartre, veže, Notre Dame a v
pozadí všadeprítomná eiffelovka.
Na rozdiel od centra, ktoré je
čiernej farby, je okraj zelený,
oranžový, hnedý alebo fialový. Existujú však aj
ďalšie varianty, medzi nimi červená, olivová,
žltozelená a iné.
Propagácii hier slúžili okrem poštových známok i
strojové pečiatky, ktoré používali viaceré parížske i
mimoparížske poštové úrady. Jednou z bežnejších je
pečiatka PARIS DEPART (2), lebo poštou, ktorá ju
používala, prechádzalo v tých časoch veľké
množstvo zásielok. I napriek tomu je však, pri stále
stúpajúcej popularite
zbierania
olympijského
námetu, táto pečiatka stále hľadanejšia. To viedlo
ruku falšovateľa, ktorý si chcel „prilepšiť“ na konto
menej skúsených zberateľov. Jeho snaženie
neuniklo bdelému oku odborníka (3), a tak sa
môžeme na detektívov zahrať aj my. Falzum, ktoré
sa pred pár rokmi šírilo predovšetkým v Nemecku,
odkiaľ som ho vedome ziskal, sa líši vo viacerých
znakoch od originálu. Predovšetkým falšovateľovi
„nevyšlo" písmeno „L“ v OLYMPIQUES i prvé „L" v
JUILLET. Celkový pohľad na originál i falzum nás i
bez lupy presvedčí, že je odtlačený hrubšie, zatiaľ
čo falzum je až príliš dokonalé a má čisté línie, čo sa
pri rotujúcom pečiatkovacom valci docieli len
výnimočne.
Pohľadnici s originálnym, pravým odtlačkom
pečiatky (2) však budeme našu pozornosť venovať
ešte chvíľočku. Celkom dole pri strednej deliacej
čiare nachádzame podpis muža, ktorý sa stal
legendou nášho športu - hoci nikdy v nijakom športe
zvlášť nevynikal. Je to podpis Jozefa Laufera,
športového novinára a rozhlasového reportéra,
ktorý sa desaťročia zúčastňoval na všetkých veľkých
športových udalostiach a stal sa tak chodiacou
históriou nášho športu. O tom, že podpisy slávnych
osobností nezvyšujú filatelistickú hodnotu takýchto
pohľadníc, som sa už zmienil. No ich historická a
dokumentačná hodnota môže byť značná, a tak sú
vítaným spestrením každého exponátu.
Dosť však „detektívky“ a poďme na škvarovú
dráhu štadióna v Colombes. Tam žiarila a oslepovala
hviezda Paava Nurmiho, ktorý svoju antverpskú
zbierku troch zlatých a jednej striebornej
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rozšíril - o ďalších päť zlatých! Tesne pred hrami
utvoril tento, bežecký fenomén v Helsinkách
v rozpätí jednej hodiny dva svetové rekordy – v
behu na 1500 a 5000 m. Tento neuveriteľný výkon
mal logické pozadie. Časový rozvrh atletických
súťaži na VIII. OH totiž určoval, že finále týchto
behov sa v Colombes pobeží
v polhodinovom odstupe. Protestujúci Fíni „vyhádali
nakoniec hodinu a päť minút. A Nurmi to dokázal.
Dokázal zvíťaziť a v prvom behu, na 1500 m utvoril
dokonca olympijský rekord. Na päťtisicovke mu bol
ťažkým súperom jeho krajan Vilho Ritola, ktorý
dokonca viedol, no Nurmi ho nakoniec o jediný
meter zdolal. Nad tým istým vytrvalcom zvíťazil
Nurmi i v cezpoľnom behu na 10 000 m, no už s
náskokom 1:24,6 min. a spolu s ním a
Liimatainenom získal svoju štvrtú zlatú v rovnakých
pretekoch družstiev. Piatu si potom odniesol zo
súťaže družstiev na 3000 m.
Atlét, ktorému už za života postavili pomník,
mohol v Paríži získať aj šiestu zlatú, vedenie fínskej
výpravy ho však na 10 000 m nenominovalo. Nurmi
údajne v čase konania týchto pretekov na znak
protestu s týmto rozhodnutím bežal túto trať na
vedľajšom ihrisku sám so stopkami v rukách a
dosiahol na vtedajšie pomery neuveriteľný čas
29:58 min. Zlato takto získal konečne aj Ritola a to
v novom svetovom rekorde za 30:23,2!
Fínska známka s Nurmiho pomníkom vyšla až po
jeho smrti a už sme ju v našej rubrike ukázali. A tak
je zaujímavým paradoxom, že si fínskeho bežca prví
uctili na známke - v Turecku. Jeho socha bola
predobrazom bežca na známke (4) vydanej k
Balkánskym hrám už v roku 1940. Na tejto tureckej
známke niet však o Nurmim ani zmienky a len
skúsené oko zberateľa a znalca dejín športu
rozpozná, kde sa turecký grafik inšpiroval. Na
francúzskej celine, o vzniku série ktorej sme písali
minule, je bezmenný atlét (5). Dejiny však spájajú
parížsku olympiádu predovšetkým s mlčanlivým
Fínom...
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Rozlúčka s tenisom
Strojová propagačná pečiatka OH
1924 sa používala už od konca roku 1923
(1) na ôsmich parížskych poštových úradoch a
tiež v Lyone, Bordeaux, Le Havre, Lille, Marseille a
vo Versailles. Niektoré sú dnes veľmi vzácne a ak je
súčasne použitá i olympijská príležitostná známka,
je radosť filatelistu nad týmto nálezom ozaj veľká.
Tenis bol súčasťou programu olympijských hier od
ich prvej reprízy v roku 1900 v Paríži a práve na
VIII. OH sa v tom istom meste konal olympijský
tenisový turnaj na dlhé desaťročia naposledy.
Príčinou bola nepochybne začínajúca komercionalizácia tohto krásneho športu, ktorá, hoci v
dnešných reláciách dojemne skromná, znamenala
narušenie ideálov najčistejšieho olympizmu, ktorých
bol práve Coubertin vyznávačom. Zaujímavým
poznatkom z histórie antických hier je však v svetle
týchto skutočností fakt, že i vtedajší víťazi boli, hoci
nepriamo, za olympijský triumf odmeňovaní. A nešlo
len o odmenu v podobe oslavnej básne či sochy,
ktorú smeli postaviť priamo v Olympii tým
najslávnejším... Ba ani novodobý víťaz maratónu z
OH 1986 v Aténach Grék Louis neodišiel nasucho. O
bohatú nevestu s venom síce prišiel, lebo už bol
ženatý, ale od pyšných spoluobčanov a rodákov sa
mu dostalo i hmotného ocenenia. Nezomrel ako
chudobný pastier, akým bol, keď sa postavil na štart
olympijského maratónu.
Tenis sa postupne stával stále populárnejším a s
tým pokračovala i jeho komercionalizácia. A je
paradoxné, no zároveň chvályhodné, že na jej
vrchole sa našiel človek, ktorý rozťal gordický uzol
protirečenia medzi športom a peniazmi. Juan A.
Samaranch
tak
prelomil
bariéry
chrániace
chátrajúcu zrúcaninu čistého amaterizmu.
Vráťme sa však do
Paríža
dvadsiatych
rokov. Tenis ovládli
Američania a preto
neprekvapí, že všetkých
päť
zlatých
putovalo
do
USA.
Svoje slovo do poradia však povedali i
Francúzi, ktorí vyslali
na olympijské kurty
svojich neskôr legendárnych
tenisových
mušketierov. Boli nimi
Herni Cochet, Jean
Borotra,
Jacques
Brugnon
a
René
Lacoste. Meno toho
posledného
nesie
dodnes
svetoznáma
firma
vyrábajúca
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potreby pre tenistov, odtlačok výplatného stroja
ktorej zdobí jej populárny emblém - krokodíl (2). Ich
veľkým súperom sa v blízkej budúcnosti stal vtedy
mladý Jan Koželuh, prvý veľký československý
tenista-profesionál, ktorý však v Paríži vypadol v
dvojhre i štvorhre mužov priskoro. A keďže neuspel
ani jeho partner, starý mazák Ladislav Žemla, ktorý
získal v zmiešanej štvorhre na predchádzajúcich OH
našu jedinú „letnú“ medailu, bola naša rozlúčka s
olympijským tenisom neveselá. O to radostnejšie
bolo naše znovuzrodenie po 64 rokoch v Soule. Do
mojej zbierky sa z Paríža kľukatými cestami
filatelistickými dostal pozdrav Jana Koželuha (3) a
už spomínanou pečiatkou poštového úradu v
olympijskej dedine adresovaný „p. kaderníkovi",
ktorý je vzácnou pamiatkou na tohto veľkého
športovca. Že by už vtedy patril k veci dokonalý
dizajn hráča? Nuž, aj Noah má iste kaderníka.
Striebro, ktoré získala v ženskej dvojhre pre
Francúzsko Vlastoová, pripomenulo slávne časy
Suzanne Lenglenovej, ktorá na predchádzajúcich
hrách získala dve zlaté. Božská Suzanne bola
nepochybne inšpiráciou autora olympijskej celiny obrázkového poštového lístka (4). Svedčí o tom
nielen dlhá, skladaná sukňa - tenis sa hral dokonca
„s dlhými rukávmi“, ale i páska vo vlasoch, ktorá
bola pre Lenglenovú typická. Vo svojej dobe bola
triedou sama pre seba, no v Paríži už nehrala a
neskôr pomerne mladá zomrela. Bola prvou
hviezdou v diadéme, v ktorom nasledovali až po
mnohých rokoch ďalšie, ktoré pohli ženský tenis k
moderne a do budúcnosti. Mená ako Kingová,
Evertová, Navrátilová či Grafová rozšírili cestu, na
ktorú vykročila práve ona.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Prehlad príležitostných športových pečiatok SLOVENSKO 2016

1.

2.

3.

4.

1. - 27.01.2016, Bratislava 1, ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, otvorenie
2. - 31.01.2016, Bratislava 1, ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, ukončenie
3. - 21.04.2016, Žilina 1, Peter SAGAN, majster sveta v cestnej cyklistike 2015
4. - 05.05.2016, Košice 1, Deň mesta Košice, Sándor (Alexander) PROKOPP, OH 1912
Stockholm, víťaz v športovej streľbe z vojenskej pušky na 300m

5.

6.

7.

8.

5. - 21.05.2016, Myjava, Zlatý Belehrad 1976 (40 rokov od zisku titulu futbalového majstra
Európy)
6. - 10.06.2016, Bratislava 1, ME vo futbale 2016, Francúzsko, SFZ - Slovenský futbalový zväz
7. - 03.08.2016, Bratislava 1, Peter Sagan – najbojovnejší cyklista Tour de France 2016
8. - 19.08.2016, Bratislava 1, OH Rio 2016, canoe slalom, zlato – bratranci Škantárovci – C2,
striebro – Beňuš – C1 (medailisti na OH 2016)

9.

10.

11.

12.

9. - 27.08.2016, Bratislava 1, XV.paralympijské hry Rio de Janeiro 2016, Paradko (maskot)
10. - 09.09.2016, Piešťany 1, Fenomén cyklistiky
11. - 23.09.2016, Bratislava 1, Privítanie úspešných slovenských paralympionikov, medaily 5-3-3
12. - 02.10.2016, Košice 1, 93.Medzinárodný martón mieru
13. - 15.11.2016, Bratislava, WTA Final 2016 Singapur
Prvé miesto, Dominika Cibulková (tenis)
14. - 27.-31.01.2016 (kašet), Slovenská pošta,
ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní

spracoval PO (stamptk@atlas.sk)

13.
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14.

Jozef Herda
strieborná medaila v zápasení OH Berlín 1936

Život na žinenke
Igor Machajdík, Národné športové centrum
Keď sa 17- ročný tovariš s výučným listom
vo
vrecku
zamýšľal
po
„vykopnutí"
z trnavského Coburgu ako ďalej, pretože zlá
doba všade naokolo velila prežiť a práce bolo
málo, pomohla zhoda okolností. Mladík sa
dostal do Prahy a ako vyučený zámočník sa
uchytil v továrni na výťahy. Ako pohybový
talent chcel od života viac. Šport, dynamika,
súťaženie, to mu chýbalo.
Keď ho kamaráti zaviedli do AFK Stráž
bezpečnosti, kde dominovala ťažká atletika,
s prostredím sa stotožnil okamžite. Techniku
vzpierania, ktorým začal, zvládol zakrátko, no
ako ryba vo vode sa začal cítiť až na
zápasníckej žinenke. Telocvičňa, kde zvádzali
súboje zápasníci, sa stala jeho novým
domovom. Ku konci roka 1928 vyhral Jozef
Herda na klubových pretekoch svoj prvý zápas
a onedlho získal na majstrovstvách Moravy a
Sliezska aj premiérové turnajové prvenstvo.
Zápasil v ľahkej váhovej kategórii vyše osem
rokov, čo si vyžadovalo disciplínu pri strážení
kilogramov a udržovaní hmotnosti. Sám Herda
neskôr spomínal: „Často som musel zhodiť
pred zápasom aj tri kilogramy, aby som v nej
zostal. Myslím, že za tých osem rokov som
zhodil vyše 400 kilov."
Juniorský titul majstra republiky v roku 1930
výrazne
signalizoval
kvality
i
ambície
zápasníka, na konte ktorého pribúdali úspechy
na žinenke akoby úplne samozrejme a bez
problémov. Bez svojej povestnej húževnatosti
a tréningo vého úsilia spojeného s talentom by
však úspechy neprišli. V nasledujúcom roku sa
Herdovi
definitívne
podaril
prienik
do
zápasníckej elity. Dokázal poraziť napríklad
olympijského medailistu Jindřicha Maudra, ale
už aj zahraničných súperov. Olympijské hry
1932 v Los Angeles mal na dosah, chýbalo
jediné peniaze na cestu a pobyt. Na olympijskú
loď sa rodený Trnavčan nedostal. O dva roky
neskôr
bojoval
Herda
na
rímskych
majstrovstvách Európy, výsledné šieste miesto
sa mu málilo.
Rok 1935 bol v športovej kariére Jozefa
Herdu prelomový. Prestup z AFK do nového
lubu Waldesu Praha mu prospel a spolu s ním
aj jeho dvom bratom, Emilovi a Jánovi, ktorí sa
taktiež v „stovežatej" uchytili a taktiež zápasili.
Počas siedmich rokov vybojoval Jozef v drese
AFK štyri stovky domácích a tri desiatky
20

medzinárodných
stretnutí
s
vyše
90
percentnou úspešnosťou. Waldes bol v čase
jeho príchodu miniklubom s troma borcami
a jedným funkcionárom, o sedem rokov sa
klub rozrástol na 120 členov. Po zlomyseľnom
ročnom dištanci zo strany jeho bývalého klubu
AFK, počas ktorého sa Jozef venoval aj
atletike, tvrdo trénoval, udržiaval sa vo
fyzickej pohode, ale získaval do klubu aj nové
talenty, po príchode na súťažné žinenky priam
exceluje. Jeho bilancia
olympijského
roka
1936 je obdivuhodná.
Suverénne
potvrdil
oprávnenosť olympijskej nominácie, a to
nielen vo „svojom"
gréckorímskom štýle,
ale aj vtom voľnom,
v ktorom potom prepustil miesto ďalšiemu
borcovi.
Olympijské
vystúpenie
Jozefa
Herdu je už známe, na
žinenke
v
Duetschlandshalle
dominoval
postupne
nad
Švajčiarom
Hollingerom,
Maďarom Kálmánom a po voľnom treťom kole
aj nad Talianom Molfinom, ktorý nemohol
uveriť, že po 13 minútach a 37 sekundách ho
Herda zdolal. Škoda tesnej prehry 1: 2 s Fínom
Koskellom, hlavne, ak sa vynorili pochybnosti
o objektivite rozhodcov. Aby mal striebro,
musel náš zápasník zdolať Estónca Välliho, čo
sa mu podarilo. Jozef Herda v drese
Československa získal ako prvý slovenský
športovec olympijskú medailu (ak nerátame
slovenských rodákov v drese Uhorska do roku
1918).
Jozef Herda zaslúžene vychutnával svoj
strieborný úspech. Na pražskú stanicu ho
prišiel privítať sám továrník Waldes a majiteľ
klubu Waldes Praha (Herda bol jeho členom),

ktorý ho okamžite vymenoval za kontrolóra
s týždenným platom 250 korún. O pár
mesiacov sa olympionik oženil s Annou
Daitlovou a už vtedy plánoval prípravu na
následujúcu olympiádu v roku 1940. Žiaľ,

Hitler mal vtedy celkom iné plány, vojna
dostala aj zápasenie na lopatky.
Počas 2. svetovej vojny sa náš zápasník
vrátil na Slovensko do Bratislavy. Ešte 4. mája
1942 získal klubu Waldes Praha bod proti
Bohemiansu a 15. mája bol už účastníkom
majstrovstiev Slovenska.
V civilnom živote sa uchytil ako školník.
Školské prostredie ho inšpirovalo k propagácii
zápasenia medzi deťmi a na žinenky sa mu
darilo pritiahnuť veľa talentov z bratislavských
škôl. Okrem trénerskej a organizátorskej práce
si Herda stále udržiaval vysokú výkonnosť a
reprezentoval Slovensko v medzištátnych
stretnutiach. Víťazil aj po skončení vojny.
Humorne pôsobil zápas, v ktorom sedemdesiať
kilogramov vážiaci Herda nastúpil proti 140kilogramovému Růžičkovi. Herdove svalnaté
ruky nevedeli ani len oblapiť horu mäsa, ktorá
mu bola súperom, a predsa položil svojho
protivníka na lopatky. Diváci sa výborne bavili.
Pamätníci dodnes spomínajú, ako inkasant
elektriny Herda nabehal denne v práci s veľkou
taškou plnou účtov a peňazí desiatky
kilometrov a večer dorazil na tréning a
„odmakal" ho naplno.

Mal 39 rokov, keď si obliekol poslednýkrát
reprezentačný dres, v roku 1949 v bývalom
Sovietskom Zväze, ale ten záverečný medzinárodný zápas vybojoval až v roku 1956 v bratislavskom PKO ako 46-ročný. Náš 124násobný reprezentant pôsobiaci postupne v
Stráži
bezpečnosti,
Waldese
Praha,
bratislavskom ŠK, Ursuse, Lokomotíve či
Dunajplavbe ako pretekár, tréner, funkcionár i
rozhodca strávil na žinenke a v jej okolí celý
život. Jeho legenda žije dodnes.

A ještě malý dodatek k předchozímu článku:
Klub Waldes Praha, jehož členem byl Jozef
Herda v letech 1935-41, založil a sponzoroval
Jindřich Waldes, významný český podnikatel
židovského původu, vlastenec a mecenáš
umění. Jeho vynález – zakladačka, přístroj na
zakládání pružin do stiskacích knoflíků
(patentek), to byl základ pro další rozvoj firmy,
které dal název Waldes Koh-i-noor. Hlavní
výrobu přesunul v roce 1907 do pražských
Vršovic a za třecet let vybudoval Waldes velký
koncern s pobočkami po Evropě i v New Yorku.
Waldesova značka, Miss KIN, kterou většina
z nás ještě pamatuje, vznikla na lodi plující
roku 1912 do USA, kde Jindřich Waldes potkal
slečnu Elizabeth Coyne, která si vložila do oka
Waldesovu
patentku.
František
Kupka
namaloval Miss KIN v olejových barvách
a Vojtěch Preissig zhotovil firemní logo, které
chránilo výrobky Koh-i-noor od roku 1913
a postupně
se
stalo
jednou
z našich
nejdražších značek období první republiky.
V roce 1939 byl Jindřich Waldes pro svůj
židovský původ zatčet gestapem a dva roky
vězněn v koncentračních táborech. V roce
1941 ho jeho rodina, kterou Jindřich nechal
před válkou emigrovat do USA (on sám se
z vlasteneckých
důvodů
rozhodl
zůstat
v Československu),
z nacistického
vězení
vyplatila za osm milionů protektorátních korun.
Letecky byl přepraven do Lisabonu, kde
nastoupil na loď do New Yorku. Dlouhou plavbu
však
Jindřich
Waldes
nepřežil
a
za
nevyjasněných okolností zemřel v květnu
1941, v kubánské Havaně,
kde loď zakotvila během
cesty. Bylo mu 64 let.
Jindřich Waldes měl velký
podíl na rozvoji zápasnického
sportu
v Československu
v 30. letech dvacátého století. A proto lze, i když se to
na první pohled nezdá, do
sportovního exponátu zaměřeného na zápas, zařadit také otisk
firemního výplatního strojku firmy
Waldes či perfín s iniciálami WK.
Podklady k článkům dodal
František Sopko
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TŘI UTAJENÁ ČESKÁ FOTBALOVÁ RAZÍTKA /1990-1992/
Zdá se to být neuvěřitelné, ale i v dnešní době se dají objevit nečekané
filatelistické „poklady" v podobě neznámých či utajených fotbalových
materiálů. To se podařilo v loňském roce i mně. Na fotbalové přednášce,
kterou pořádal KF 00-15 jsem od předsedy klubu dostal tři obálky, které mi
málem vyrazily dech.
Jsou na nich tři OVS, které jsem doposud neznal. Samozřejmě první dotaz
byl na jejich původ. Ale mnoho jsem se nedozvěděl. Dárce si toho už moc
nepamatoval, pouze to, že dnes už neexistující podnik zahraničního obchodu
Transakta pořádal počátkem 90. let s obchodními partnery z německého
Düsseldorfu a Hamburku, sportovní mítinky, jejichž součástí byl také
fotbal. Bohužel dvě razítka mají nulový nominál a třetí má 1 KČ. Rovněž
jsem se nedozvěděl, zda byly
poštovně použity.
Dvě jsou v dobré kvalitě,
třetí má slabší otisk. OVS z let
1990 a 1991 měly být použité na
poště 011 v Josefské ulici na
Malé Straně, kde nedaleko měla
firma sídlo v Letenské ulici.
Třetí razítko bylo asi v provozu kuriózně nedaleko (300 m) od mého bydliště,
na poště 415 na Jižním Městě-Chodov.
OVS na první obálce má datum použití 10.5.1990, ale sportovní mítink se
konal od 16. do 20. května v Praze. Moc by mne zajímalo, zda byl OVS
používán i v jiné dny.
Druhý otisk byl použitý v
pondělí 13.5.1991. Podle slabě
zřetelného
textu
na
pravé
straně: Footbal, match 25. may,
1991 Prague se utkání hrálo v
sobotu 25. května, ale je
možné, že OVS byl v provozu i
předešlé dny.
Třetí,
ryze
fotbalový
otisk, je zajímavý tím, že
pochází ze soboty 13.6. z Prahy,
ale zápas, nebo zápasy se hrály
od
12. do
14.
června
ve
Františkových Lázních. Takže
je možné, že existuje otisk
výplatního strojku i z pátku 12.6.1992.
Naprostým unikátem by bylo získat, nebo objevit dopis poslaný do
Německa, ale je to po tolika letech dost nepravděpodobné. Ani moc nevěřím,
že by mohl některý ze členů Olympsportu podat další, podrobnější informace,
za které bych byl velice vděčný.

Stanislav Kamenický

NESTÁRNOUCÍ KOUZLO STANLEYOV A POHÁRU
Jako každoročně vrcholí v červnu kanadsko-americká liga profesionálního ledního hokeje
finálovým bojem na čtyři vítězné zápasy o Stanleyův pohár.
Rád bych ve zkrácené formě
připomněl zajímavou historii tohoto hokejového pokladu. Už v roce 1882 zakoupil tehdejší
britský guver-nér Kanady lord Frederick Arthur Stanley z Prestonu trofej nazvanou Stanley
Challenge Cup. Určil, aby o ní bojovaly nejlepší týmy Kanady, samozřejmě amatérské, protože
profesionální v té době ještě neexistovaly. Lord Stanley se však vrátil do Anglie, aniž by někdy
shlédl utkání mistrovství nebo osobně předával pohár, který nese jeho jméno. A ani nebyl u
toho, když se hokejový klub z Montrealu stal prvním držitelem trofeje.
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Až do roku I907 se ve Stanley Cupu
dařilo vítězit jen klubům z Montrealu,
Ottawy a Winnipegu. Ve zmíněném roce
se prosadilo poloprofesionální mužstvo
Kenora Thistles, a tím nastal v soutěži
zásadní zlom, po němž Stanley Cup zcela
ovládly profesionální kluby. Od roku 1910
pak o něj bojovaly jen týmy National
Hockey Association a Pacific Coast Hockey
League.
Po přejmenování NHA na National
Hockey League přešlo toto právo na
novou ligu, jejíž nejlepší klub se
utkával na dva vítězné zápasy.
Od roku I926, kdy NHL „spolkla"
konkurenta, přešel Stanley Cup pod
výlučnou kontrolu NHL, Teprve v roce
I946
se
stala
NHL
skutečně
neomezeným
pánem a
majitelem
Stanleyova poháru a nižším soutěžím
nic nepomohly protesty, postupem
času si všichni na tento stav zvykli, a
tak může NHL hrdě a právem
prohlašovat, že Stanley Cup je
symbolem profesionálního světového
mistrovství, přestože jiným klubům,
než vlastním, o tuto slavnou stříbrnou
trofej bojovat nedovolí.

Stanislav Kamenický

Jean Lucien Nicolas Jacoby

(26. března 1891 - 9. září 1936) byl lucemburský
umělec, který získal dvě zlaté medaile v olympijských výtvarných soutěžích v roce 1924 v Paříži a
v roce 1928 v Amsterodamu a stal se tak nejúspěšnějším olympijským umělcem. Jacoby často ve
svých dílech zobrazoval téma sportu a i dlouho po jeho smrti Lucembursko použilo jeho výtvarné
návrhy pro vydání poštovních známek k olympijským hrám v roce 1952.
Poté, co strávil mládí v Molsheim v Alsasku, Jean Jacoby studoval umění na
Ecole des Beaux-Arts ve Štrasburku. V letech 1912 - 1918 byl učitelem
kreslení ve škole Lewin-Funcke v Berlíně, dále pracoval ve Wiesbadenu a poté
převzal výtvarné oddělení tiskové firmy ve Štrasburku.
Mezinárodně známým se stal, když v roce 1923 vyhrál francouzský
Concours de l'Auto s kresbou Běžec přes překážky. Od roku 1926 do roku
1934 působil jako ilustrátor a umělecký ředitel pro dvoje noviny Berliner
Illustrierte a Grüne
Post. Založil také
průvodcovský rozhlasový program pro celé Německo, nazvaný
Sieben Tage. V roce 1934 se přestěhoval
do Mulhouse, kde zemřel v roce 1936 na
srdeční infarkt…
10.5.2016 vydala Lucemburská pošta
příležitostnou známku k 125. výročí narození a 80. výročí úmrtí Jeana Luciena
Nicolase Jacobyho.
Vlevo je kresba Rugby, za kterou získal
Jacoby zlatou medaili na OH v roce 1928.
-jpb23

28. zimní univerziáda Almaty 2017
se konala v kazašském největším
městě, které známe z dřívějška jako
Alma-Ata, od 29.1. do 8.2. Zúčastnilo
se jí více než 1600 studentů z 56 zemí
světa.
Kazašská pošta vydala k univerziádě
8.12.2016 aršík s jednou známkou
nominální hodnoty 300T a 30.1.2017
pak ještě jednu známku nominální
hodnoty 200T.
Nejúspěšnější výpravou se stali
studenti Ruské federace, kteří získali 71
medailí (29-27-15). Druzí domácí
studenti brali 36 medailí (11-8-17) a
třetí univerziádní sportovci z Jižní
Koreje, země, která bude hostit příští
zimní olympijské hry (bilance 11-5-5).
Naše výprava s devíti cennými kovy (22-5) obsadila 11. místo. Zlato získali
čeští alpští lyžaři
v soutěži týmů ve
složení
Daniel
Paulus, Adam Zika, Martina Dubovská a neslyšící Tereza Kmochová,
kteří ve finále porazili silný tým Rakouska. Druhou zlatou medaili
získal Jiří Čech ve skicrossu.
Malý počet získaných medailí lyžařských velmocí ze severu
Evropy, alpských zemí nebo USA svědčí o tom, že tyto státy
preferují před účastí na univerziádě jiný způsob v přípravě a
výchově svých mladých talentovaných sportovců.
-jpgDo dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba,
Stanislav Kamenický, Pavol Ondráška, Peter Osuský
a František Sopko.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další
příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2017
Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
při České olympijské akademii Českého olympijského výboru
a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů
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