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ZPRAVO D AJ ČES KÉ ASOCI ACE
PRO OLY MPI JSKO U A SPO RTOVNÍ F ILATELII

Účastníci podzimního setkání Olympsportu v Praze. Uprostřed sedí čestný host
setkání a olympijský medailista v řeckořímském zápase Marek Švec.

Setkání OLYMPSPORTU - pátek 13.4.2018, BRNO

XXIII. ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY
PCHJONGČCHANG 2018
ZOH 2018 v Pchjongčchangu jsou opravdu
již za dveřmi. 1. listopadu se začala
odpočítávat poslední stovka dnů, které do
zahájení zimní olympiády zbývají.
Někteří z nás mohou mít s napsáním názvu
hostitelského města trochu problémy, tak si to
zkusíme pomocí internetu vysvětlit, jak je to
správně česky. Korejský přepis, či přepis
pomocí čínských znaků, které se do
korejského jazyka včlenily, nás asi moc zajímat nebude, ale revidovaný přepis PYEONGCHANG je
uváděn v anglických textech a budeme ho nejčastěji
Korejský název
vídat i na obrazovkách při přenosech ze ZOH. Český
Hangul – korejské písmo
평창군
populární přepis PCHJONGČCHANG pak budeme
používat na stránkách našeho Zpravodaje.
Handža – čínské písmo
平昌郡

Anglický přepis
Český přepis

Pyeongchang
Pchjongčchang

Pchjongčchang

je jihokorejský okres
v provincii Kangwon. V okrese k roku 2013 žilo
43 666 obyvatel. Nachází se v horách Tchebek
ve vzdálenosti 180 km východně od Soulu.
Vlastní město Pchjongčchang se rozkládá v
nadmořské výšce kolem 300 m n. m., město
Tegwalljong - hlavní dějiště zimních olympijských her se nachází ve výšce mezi 700800 m n. m., ale některá letoviska v jeho
katastru se nacházejí i ve výšce kolem
1000 m n. m. Tegwalljong má kontinentální
podnebí s chladnými zimami a teplými léty.

Lyžařské středisko Jongpchjong

Lyžařské středisko Jongpchjong (Yongpyong Ski Resort) se nachází v katastru města
Tegwalljong. Je to největší lyžařský a snowboardingový areál v Jižní Koreji. Zajímavostí je, že je přes
prostředníka vlastněno Církví sjednocení, založenou kontroverzním "prorokem" Son-mjong Munem.
Ve středisku se konají závody Světového poháru v alpském lyžování a zde se také bude bojovat o
olympijské a paralympijské medaile v alpském lyžování a snowboardu.
Alpensia se také nachází v katastru
Tegwalljongu. Rozhodnutí o stavbě sportovního
komplexu padlo v roce 2003 a bylo dokončeno v
roce 2013. Má 6 svahů pro lyžování a
snowboarding. V roce 2012 bylo ovšem
ohroženo bankrotem s roční ztrátou 55 milionů
USD. Soutěže ZOH se budou konat v
následujících sportovních centrech:




Alpensia Ski Jumping Stadium – skoky
na lyžích, severská kombinace
Alpensia Biathlon Centre – biatlon
Alpensia Nordic Centre – běh na lyžích,
severská kombinace

Alpensia Ski Jumping Stadium
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Alpensia Sliding Centre – saně, boby a skeleton

V Alpensii se bude nacházet i olympijská vesnice.

Alpensia Sliding Centre

Tolik pár informací o místě konání ZOH
2018. Fotografie ukazují, že Pchjongčchang
je připraven a olympiáda by mohla začít
klidně již zítra. Doufejme, že napjatá
politická situace na Korejském poloostrově
průběh olympiády žádným způsobem
neovlivní a my zažijeme olympiádu, která se
zařadí mezi ty nejkrásnější. Novinky
z oblasti filatelie, týkající se blížící zimní
olympiády, naleznete na straně 83 a 84.

Alpensia Nordic Centre

ZPRÁVY Z VEDENÍ
PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU
na
titulní
stránce
našeho
webu
www.olympsport.cz
naleznete informace o 73. setkání členů
OLYMPSPORTU, které se konalo v sobotu 11.11.2017 od 10
hodin v Domě odborových svazů v Praze na Žižkově. Tohoto
podzimního setkání se zúčastnilo 22 členů Olympsportu, z toho
dva ze Slovenska. Doslova hvězdou byl host setkání,
novopečený olympijský medailista, bronzový zápasník
Marek Švec (řeckořímský styl do 96 kg), který tuto medaili
obdržel po diskvalifikaci svého soupeře z LOH 2008 v boji o 3.
místo za pozitivní dopingový nález. Beseda byla velmi
bezprostřední, „tvrdý muž“ se představil jako dobrý společník
a vypravěč.
Ve druhé části setkání pro nás Radek Jásek a Josef Kočí společně připravili prezentaci své
návštěvy Ria a letní olympiády v roce 2016. Přiblížili nám na svých fotografiích Rio, jeho turistické
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Marek Švec a Gerhard Krakl

Nahoře zleva Miloslav Uhlíř, Zdeněk
Svědiroh, Ladislav Kočí, Jaroslav Finger
a Pravoslav Kukačka
Vlevo Radek Jásek při prezentaci
fotografií z Ria
Dole Marie Justýnová a Jiří Hampl

atrakce a zejména olympijská sportoviště a
olympijskou vesnici. Radek Jásek velice poutavě
slovně doprovodil prezentaci a my jsme se mohli
v čase vrátit o zhruba 15 měsíců zpět do doby
konání
olympiády,
kterou
máme
v paměti
z televizních přenosů, a do míst, kam se asi většina
z nás nedostane. Pepík Kočí pak nechal zájemce
nahlédnout do knihy, vytvořené z fotografií z cesty
za olympiádou 2016.
Odpoledne
jsme
navštívili
velmi
dobře
uspořádanou a zajímavou výstavu „Sport za velké
války“, kterou nás provedl sám kurátor výstavy Dr.
Jan Lomíček, pracovník Národního muzea. Vřele
všem návštěvu výstavy v Památníku na Vítkově
doporučujeme (probíhá do února 2018), ať již pro
zajímavé doklady ze začátků našeho sportovního
dění, tak také pro obnovený exteriér i interiér
budovy, velmi nevšední pohledy na Prahu a
příjemné posezení ve vyhlídkové kavárně.

Václav DIVIŠ a jpb

80

JARNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V BRNĚ
V pořadí již 74. setkání se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 v Brně na tradičním místě, v salonku
Janáček hotelu Voroněž 2 od 12 hodin.
Od 9 hodin se v pátek 13. dubna 2018 koná na brněnském výstavišti setkání sběratelů jako
v předchozích letech. My se pak před polednem přesuneme do nedalekého hotelu Voroněž 2. Jarní
setkání bude mimo jiné volební a my si zvolíme z našich řad zástupce, kteří budou řídit náš spolek
v příštím čtyřletém období. O účasti některého významného sportovce na našem setkání se jedná.

Olympijský festival v Brně s naší účastí
V Brně a Ostravě mohou zájemci po dobu konání ZOH 2018 navštěvovat olympiaparky. Oficiální
název olympiaparku zní Olympijský festival. Našemu spolku se dostalo velké cti, prezentovat se při
Olympijském festivalu v Brně v pavilonu „Z“ Brněnského výstaviště. Chceme se prezentovat podobně
jako na zářijovém Sběrateli v Praze výsledky naší práce z období 1993-2017, ale ve větším rozsahu.
Vyzýváme Vás všechny k aktivní pomoci při montáži naší expozice. Zájemci se mohou nahlásit u
redaktora Zpravodaje Honzy Petráse. Vzhledem k tomu, že ZOH začínají v pátek 9.2.2018, tak lze
předpokládat montáž naší expozice ve středu či ve čtvrtek 7. či 8. února 2018.
Pokud nám to bude umožněno, tak chceme v průběhu olympijského festivalu nabízet zájemcům
naše přebytky. K tomu je však také potřeba Vaší pomoci, protože Olympijský festival bude probíhat
16 dnů a prodej přebytků nelze organizovat ve dvou či třech lidech. Za Vaši pomoc Olympsportu Vám
můžeme nabídnou zajímavý program Olympijského festivalu (včetně účasti bývalých či současných
olympioniků). Zájemci hlaste se redaktorovi Zpravodaje!
K Olympijskému festivalu chceme připravit ruční příležitostné razítko. Vše však záleží na jednání
s vedením pošt v Brně. Vedle razítka pak Olympsportu plánuje dopisnici s přítiskem. Jsme zatím na
začátku cesty k prezentaci na Olympijském festivalu v Brně, protože informace o naší účasti je stará
několik dnů.
Pomozte Olympsportu při akci, která by náš spolek mohla v očích široké veřejnosti
výrazně zviditelnit.

100 let naší státnosti
by měla připomenout výstava, která se připravuje na přelom května a června 2018 v Brně na
Výstavišti (25.5.-17.6.2018). Mělo by se jednat o podobnou akci, jaká se konala na brněnském
výstavišti v roce 1938 při oslavách 20 let trvání Československa. Organizátoři výstavy si při přípravě
výstavy všimli, že před osmdesáti lety se výstavy zúčastnili také filatelisté a oslovili proto brněnský
klub Alfonse Muchy, zda by měli zájem se připravované výstavy zúčastnit.
Předseda KF Alfonse Muchy kontaktoval vedení Olympsportu a dotázal se, zda jsme schopni zajistit
exponáty pro tuto nesoutěžní filatelistickou výstavu, protože se jedná o téma – Sport a tělovýchova
v Československu a České republice. To je další velká výzva pro Olympsport. I tato záležitost je nová,
podrobnější informace o výstavě se teprve dozvíme. Přesto, kdo by měl zájem vystavit své exponáty,
související s výše uvedeným tématem, ozvěte se redaktorovi Zpravodaje.

A přece se dočkáme
V prvním zveřejněném emisním plánu známek na rok 2018 k našemu zděšení Česká pošta
nezařadila příležitostnou známku k ZOH a zimní paralympiádě 2018. Zahájili jsme iniciativu na všech
frontách od České pošty přes Svaz filatelistů až k ČOV a výsledkem je následující skutečnost:

Datum vydání Emise
Český olympijský tým 2018
20.01.2018
Český paralympijský tým 2018

Nominále
37 Kč
16 Kč

Vyobrazení známek se nám nepodařilo získat, zatím se to tají.
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Počet zn. na TL
50
50

Způsob tisku
Ofset
Ofset

NOVINKY OLYMPSPORTU A ČESKÉ POŠTY
XXII. valné shromáždění Asociace
národních olympijských výborů (ANOC)
se uskutečnilo v Praze ve dnech 31.10. 3.11.2017. Vzhledem k nezájmu Českého
olympijského výboru tak poštovně připomenul
tuto významnou událost olympijského hnutí
Olympsport sám, a to na poště Praha 1 ve
dnech 2.-3.11.2017 (OS-15-17).

K podzimnímu setkání Olympsportu
bylo vydáno příležitostné strojové (černé)
razítko (OS-16-17), které bylo používáno na
poště Praha 1 dne 11.11.2017. Olympsport
dále připravil k setkání tiskový list známek
s přítiskem
s portrétem
hosta
setkání,
zápasníka Marka Švece (distribuce tiskových
listů ladajan55@seznam.cz ) a pro odběratele
novinek příležitosnou obálku s přítiskem
a podpisem Marka Švece.
Protože plochodrážní závod Zlatá přilba neodmyslitelně patří do Pardubic, tak se na poště
Pardubice 3 v pátek 8.12. 2017 orážely zásilky příležitostným strojovým razítkem černé barvy, které
připravil Olympsport. Připomenul úspěch Václava Milíka, který v 69. ročníku Zlaté přilby České
republiky dokázal zvítězit, a tak po dlouhých 21 letech tak ceněná trofej Zlatá přilba zůstala doma.
Olympsport
připravil
samozřejmě
také
dopisnici s přítiskem (OS-19-17).
Větší časová prodleva mezi závodem a
použitím razítka souvisí se získáním souhlasu
organizátorů závodu, bez kterého by Česká
pošta použití razítka nepovolila. To je již běžná
praxe u všech razítek, které Olympsport
produkuje.

Posledním příležitostným razítkem letošního
roku z dílny Olympsportu, také černým
strojovým, je razítko věnované mistru

světa
ve
vodním
slalomu
K1
z francouzského
Pau,
Ondřeji
Tunkovi. Razítko bylo používáno na hlavní
poště Praha 1 v Jindřišské ulici 9.12.2017 a
dopisnice s přítiskem je připravena k odeslání
odběratelům novinek (OS-18-17).

-jpb82

Od 29. srpna 2017 používá Český
olympijský výbor otisk výplatního stroje
s novým logem.
Radek Jásek

OHEŇ PRO XXIII. ZOH 2018 VZPLÁL
Tradiční
ceremoniál
zapálení
olympijského ohně pro XXIII. ZOH 2018
v jihokorejském Pchjong-čchangu se
uskutečnil 24. října před Héřiným
chrámem
ve
starověké
Olympii.
Slavnostní akt byl narušen deštivým
počasím a tak vrchní kněžka v podání
herečky Katariny Lehou nemohla
zažehnout oheň podle antické tradice
spojením
slunečních
paprsků
a
parabolického zrcadla. Byl použit záložní
plamen, zapálený při generální zkoušce o
den dříve (obr.1,2). Hořící pochodeň
předala prvnímu běžci štafety, kterým se
stal řecký biatlonista Apostolos Anggelis.
Poté se štafeta rozeběhla po území
Řecka, země, která dala světu olympijské
hry. Pět set pět střídajících se běžců
urazilo 2.129 km po trase Olympia-PatraIoannina-Thessaloniki-Naousa-DelfiAkropolis-Panathénský stadion, kde byl
31. října oheň předán delegaci
organizačního výboru ZOH (obr.3,4).
Řecká pošta připomenula tuto událost
vydáním
známky
s vyobrazenou
pochodní a plamenem na kupónu (obr.5),
dvou číslovaných (na zadní straně)
obálek a dvou PR. Do Korejské republiky
byl oheň dopraven 1. listopadu, přesně
sto dní před slavnostním zahájením
zimních olympijských her. Ale to už je jiná
kapitola …

obr. 1

obr. 3

obr. 5

Radek Jásek
obr. 2

obr. 4
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NOVÉ ZNÁMKY KOREJE K ZOH
Jihokorejská pošta v den
příchodu
olympijského
ohně do Koreje, 1. 11.
2017, kdy do zahájení ZOH
zbývalo 100 dnů vydala
dva aršíky, každý o 10
známkách. Vydáno bylo 20
ks obálek prvního dne
vydání a také různé sady
analogických pohlednic.
-jpb-
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Malá připomínka jednotlivých atletických šampionátů
(dokončení z předchozích čísel)

14. mistrovství světa v atletice 2013 v Moskvě – obrazová dokumentace

Mistři světa z Moskvy 2013 na známkách Guinei-Bissau:
Usain Bolt (Jamajka) - 100 m, 200 m, 4x100 m,
Sandra Perkovičová (Chorvatsko) - hod diskem,
Robert Harting (Německo) - hod diskem,
Jelena Isimbajeva (Rusko) - skok o tyči
Na aršíku na další straně jsou:
Alexandr Meňkov (Rusko) – skok do dálky,
Bohdan Bondarenko (Rusko) – skok do výšky,
Alexandr Ivanov (Rusko) – chůze na 20 km
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Další mistři světa z Moskvy 2013:
Valerie Adamsová (Nový Zéland) – vrh koulí,
LaShawn Merritt (USA) – 400 m, štafeta 4x400 m,
Alexandr Meňkov (Rusko) – skok do dálky,
Pawel Fajdek (Polsko) – hod kladivem.
Vleva na aršíku:
Svetlana Školina (Rusko) – skok do výšky,
Mohamed Farah (Velká Británie) – 5000 a 10000 m

Na aršíku vpravo jsou:
Usain Bolt, Gerd Kanter a Mohamed Farah
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Mezi tři mistry světa - Mohameda Faraha (Velká
Británie) 5000 a 10000 m, Asthona Eatona (USA) –
desetiboj a Jelenu Isimbajevu (Rusko) - skok o tyč se
na známku Toga dostal také Pascal Martinot-Lagarde
(Francie), který obsadil na 110 m přek. až 22. místo
Šalamounovy ostrovy vydaly 4 známky, na kterých jsou
ruští mistři světa: Alexandr Meňkov – skok do dálky,
Alexandr Ivanov – 20 km chůze, Taťjana Lysenko – hod
kladivem, Jelena Lašmanova – 20 km chůze. Na aršíku
s jednou známkou je na známce Jelena Isimbajeva –
skok o tyči a na aršíku je vyobrazen Usain Bolt.
15. mistrovství světa v atletice se konalo od 22.
srpna do 30. srpna 2015 v Pekingu na Pekingském
národním stadionu (přezdívaném „Ptačí hnízdo“) a v
jeho okolí (maraton, chodecké závody). Nejúspěšnější
zemí, co do kvality získaných kovů se stala poprvé Keňa
7-6-3, před Jamajkou 7-2-3 a USA 6-6-6.
Nejúspěšnějším atletem se opět stal fenomenální
jamajský sprinter Usain Bolt, který zopakoval tři
vítězství. Dvě zlaté pak brali britský vytrvalec
Mohammed Farah a Boltova sprinterská kolegyně
Shelly-Ann Fraserová-Pryceová .
Český atletický svaz nominoval na MS celkem 25
atletů (15 mužů a 10 žen). Tituly z předchozího MS
2013 v Moskvě obhajovali překážkářka Zuzana Hejnová
a oštěpař Vítězslav Veselý. Nechyběla ani dvojnásobná
olympijská vítězka v oštěpu Barbora Špotáková, která
MS 2013 v Moskvě vynechala kvůli mateřským povinnostem. Jedinou medaili, a to zlatou, vybojovala pro
Českou republiku Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek a obhajoba titulu se ji vydařila.
Tento šampionát byl zřejmě posledním pro řadu vynikajících sportovců: Keňský steeplař Ezekiel Kemboi
se účastnil světových šampionátů nepřetržitě od roku 2003 a nikdy neskončil hůř než druhý. Po třech
87

druhých místech přišla čtyři vítězství v řadě! K tomu je Kemboi ještě olympijským vítězem z Athén 2004 a
Londýna 2012.
Další loučící se legenda, americký čtvrtkař LaShawn Merritt, posbíral na šesti světových šampionátech v
letech 2005-15 z individálních závodů a čtvrtkařské štafety 11 medailí, z toho 8 zlatých a 3 stříbrné. Z OH
2008 má doma dvě zlaté a loni v Riu bral se štafetou USA zlato a bronz pak v individuálním závodě.
Zatím poslední medaili na MS vybojovala, a to zlatou, a po šesti letech, velice sympatická britská
sedmibojařka Jessica Ennisová-Hillová. Její bilance z velkých akcí je uctihodná: OH 2012 zlato, OH 2016
stříbro, MS 2009 zlato, MS 2011 stříbro, MS 2015 zlato.
Další skvělý atlet Keňan Asbel Kipruto Kiprop získal v Pekingu třetí titul v řadě v běhu na 1500 m. Po
čtyřech letech byl znovu zlatý David Lekuta Rudisha z Keni v běhu na 800 m, vítěz dvou posledních
olympiád na této trati.

Příležitostná dopisnice k MS v atletice 2015 je jediný
filatelistický počin čínské pošty k domácímu šampionátu

Maledivy - aršík se 4 známkami, na kterých jsou mistři světa 2015: Vivien Cheruiyotová (Keňa) - 10000 m,
Asthon Eaton (USA) - desetiboj, Jessica Eniss-Hillová (Velká Británie) - sedmiboj, Derek Drouin (Kanada)
- skok do výšky. Aršík s 1 známkou: na známce je Usain Bolt, na aršíku Greg Rutherford (Velká Británie) –
skok do dálky.
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Zajímavě dělený aršík Nigeru. Vlevo jsou na známkách mistři světa: Allyson Felix (USA) - 400 m,
Danielle Williams (Jamajka) - 100 m přek. a Julius Yego (Keňa) - hod oštěpem, Joe Kovacs (USA) vrh koulí a Derek Drouin (Kanada) skok do výšky, Dafne Schippersová (Nizozemí) – 200 m a Usain
Bolt (Jamajka) – 100m, 200 m a štafeta 4x100 m. Vpravo je na známce Mohamed Farah (Velká
Británie) – 5000 m a 10000 m).
Tituly mistrů světa z Moskvy obhájili: Usain Bolt (Jamajka) 100 m, 200 m, Asbel Kipruto Kiprop (Keňa)
1500 m, Mohammed Farah (V. Británie) 5000 m, 10000 m, Ezekiel Kemboi (Keňa) 3000 m přek., Pawel
Fajdek (Polsko) kladivo, Ashton Eaton (USA) desetiboj, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jamajka) 100 m,
Zuzana Hejnová (ČR) 400 m přek., Caterine Ibargüenová (Kolumbie) trojskok.
16. mistrovství světa v atletice se konalo letos od 4. srpna do 13. srpna 2017 v Londýně na Olympic
Stadium. Nejúspěšnější zemí byly Spojené státy americké, které získaly 30 cenných kovů (10-11-9), Češi
díky oštěpu vybojovali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 bronzovou.
Šampionátu se zúčastnilo 2038 sportovců ze 203 zemí. Mezinárodní asociace atletických federací
nepozvala Rusko kvůli skandálu s organizovaným užíváním dopingu. Devatenáct ruských atletů, kteří
prokázali neúčast na dopingovém programu, smělo startovat individuálně, bez státních symbolů a pod
názvem Autorizovaní neutrální atleti (Authorised Neutral Athletes, ANA).
Letošní šampionát byl ve znamení loučení dvou atletických legend. Bronzem na 100 m se loučil jamajský
fenomenální sprinter Usain Bolt. Výčet jeho úspěchů by zasloužil více místa, ale jen stručně: 8 zlatých z OH
(devátou musel vrátit za dopingový prohřešek svého krajana ve sprinterské štafetě na OH 2008) a 11
zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzová z MS (v letech 2007-2017). Loučení s londýnským publikem mu trochu
pokazilo svalové zranění, které mu nedovolilo dokončit štafetový závod.
Zlatem na 10000 m a stříbrem na poloviční trati se loučil před domácím publikem vytrvalec Mohammed
Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz (OH 2012 a 2016) a šestinásobný mistr světa (MS 2011-17) a majitel
dalších dvou stříbrných medailí.
Z mimořádných výkonů je třeba zmínit polského kladiváře Pawla Fajdeka, který zaznamenal třetí triumf
v řadě. Čtvrtý titul v dálce žen vybojovala Američanka Brittney Reesová (MS 2009, 2011, 2013 a 2017).
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Slušnou bilancí se může pochlubit také kolumbijská trojskokanka Caterine Ibargüenová. Ze tří účastní pod
pěti kruhy má stříbro z Londýna 2012 a zlato z Ria 2016. Zúčastnila se pěti světových šampionátů s bilancí
2-1-1.
Nás potěšili oštěpaři. Jakub Vadlejch a Petr Frydrych vybojovali stříbro a bronz. Od prvního MS v
Helsinkách 1983 se nestalo, že by dva čeští sportovci spolu stáli spolu na stupních vítězů. Tehdy se to
podařilo hned dvakrát. V disku za vítězným Imrichem Bugárem skončil třetí Gejza Valent a v běhu na 400
m žen nám patřilo zlato i stříbro díky Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové. Největší radost nám
udělala Barbora Špotáková, která dokázala na olympijském stadiónu v Londýně zopakovat svůj zlatý závod
z olympijských her 2012 a po deseti letech se stala znovu mistryní světa.
Tituly mistrů světa obhájili: Wayde van Niekerk (JAR) 400 m, Mohammed Farah (V. Británie) 10000m,
Pawel Fajdek (Polsko) kladivo, Dafne Schippersová (Nizozemí) 200 m a Anita Wlodarczyková (Polsko)
kladivo.

Podle dostupných zdrojů je Slovinská
pošta zřejmě jediná, která vydala
příležitostnou známku
k letošnímu MS v atletice

Olympsport vydal k úspěchům našich
oštěpařů tiskový list se známkami
s přítiskem, dopisnici s přítiskem
a příležitostné razítko

Zpracoval

- jpb -
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Olympijští medailisté a filatelie (78)
XXIV. OLYMPIJSKÉ HRY

SOUL 1988

(2. část)

LEHKÁ ATLETIKA
DANNEBERG Rolf (NSR) – bronz v hodu diskem
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda)
DELOACH Joe (USA) – zlato v běhu na 200m
FM
Z
St. VINCENT
1990

Yv. 1185 (1185/8)
(spolu s Ereng)

Mi. 1539 (1539/42)

DRECHSLER Heike (NDR) – stříbro ve skoku dalekém, bronz v běhu na 100m a bronz v běhu
na 200m v soutěži žen
(filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda, kde získala zlato)
ELLIOTT Peter (Velká Británie) – stříbro v běhu na 1500m a stříbro ve štafetě na 4x100m
FM
Z
NIKARAGUA
1992
Yv. 1690 (1687/93)
Mi. 3153 /3150/6)
(viz reprodukce u Rono)
ERENG Paul (Keňa) – zlato v běhu na 800m
FM
Z
GUYANA
1989

Yv.

Mi. 2578 (2577/95)

(jméno na okraji dvou bloků série Motýle, přetisk ve zlatě a stříbře)

St. VINCENT

1990

Yv. 1185 (1185/8)
Mi. 1539 (1539/42)
(spolu s Deloach, viz reprodukce)

GAUDER Hartwig (NDR) – bronz v chůzi na 50km
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda)
NSR – bronz ve štafetě na 4x400m
FM

Z

GRENADA

1988

Yv. BF 209 (208/9)

Mi. 218 (217/8)

GRFFITH JOYNER Florence (USA) – zlato v běhu na 100m, zlato v běhu na 200m, zlato ve štafetě
na 4x100m a stříbro ve štafetě na 4x400m v soutěži žen
FM
Z
AIUTAKI
1988
Yv. 472 (472/5)
Mi. 638 (638/41)
ANTIGUA a BARBUDA 1996
Yv. 2030 (2030/3)
Mi. 2354 (2354/7)
BARBUDA
1998
Yv. 1741 (1741/4)
Mi
(přetisk Antigua Yv. 2030)
Středoafrická republika 1989
Yv. 805 (803/5)+A381B
Mi. 1357 (1355/8)
(aršík ze série a BF 457 (455/8)
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DOMINICA
GAMBIA
GUYANA

1996
1995
1988

Yv. 1971 (1967/75)
Mi. 2166 (2153/70)
Yv. 1853 (1849/56)
Mi. 2148 (2139/54)
Yv. 2050UC (2050UB/UE) Mi. 2494 (2492/9)
Yv. BF 20G (20E/H)
Mi. BF44 (41/50)
(s okraji ve zlatě a stříbře)
1989
Yv. medaile národů s fotkami Mi. BF42
(reprodukce viz u Lewis, lehká atletika)
1994
Yv. 3374 (3372/4)
Mi.
1995
Yv. 3818 (3816/23)
Mi.
1996
Yv. 4166 (4166/7 v MF) Mi.
LAOS
1994
Yv. 1123 (1121/3)
Mi. 1398 (1396/8)
MALEDIVY
1992
Yv. 1482 (1480/7)
Mi. 1740 (1738/45)
MONGOLSKO
1989
Yv. 1681 (1680/3)
Mi. 2075 (2074/7)
NEVIS
1992
Yv. BF47
Mi. BF45 (668)
PARAGYAY
1989
Yv. MF A11123a
Mi. Kb 4308
(kupon dole, u hodnoty s Gross, plavání, viz reprodukce)
1991
Yv. MF a1198a
Mi. Kb 4536
(Yv. MF A1123a s přetiskem „Partecipation de Germania Unidada“, kupon dole)
St. VINCENT/GRENADÍNY 1992
Yv. 739B (739A/E)
Mi. 937 (932/43)
(štafeta s Ashford)
TANZÁNIE
1994
Yv. 1341 1336/43
Mi. 1579 (1574/81)
1995
Yv. BF
Mi. BF300
(spolu s Joyner-Kersee)
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HEROLD Jens-Peter (NDR) – bronz v běhu na 1500m
FM
Z
NIKARAGUA
1992
Yv. 1690 (1687/93)
Mi. 3153 (3150/6)
(viz reprodukce u Rono)
IVAN Paula (Rumunsko) – zlato v běhu na 1500m a stříbro v běhu na 3000m v soutěži žen
FM
Z
RUMUNSKO
1988
Yv. BF200 (199/200)
Mi. BF25 (4513/6)
1988
Yv.
Mi. 4513 (4513/6)
1995
poštovní lístek „85` Atletica“
(viz reprodukce u XXIII. Olympiádě, Melinte, lehká atletika)
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JACKSON Colin (USA) – stříbro v běhu na 110m překážky
FM
Z
GRENADA/GRENADÍNY 1992
Yv. 1300 (1298/02)
Mi. 1539 (1535/44)
(viz reprodukce u XXIII. Olympiádě, Velká Británie, lehká atletika)
DOMINIKA
1992
Yv. 1419 (1418/21)
Mi. 1586 (1584/91)

JOYNER Jackie (USA) – zlato ve skoku dalekém a stříbro v sedmiboji v soutěžích žen
FM
Z
GAMBIA
1996
Yv. 2163 (2160/8)
Mi. 2405 (2402/19)
GRENADA
1989
Yv. 1763 (1763/70)
Mi. 1961 (161/8)
1995
Yv. 2574 (2570/7)
Mi.
GRENADA/GRENADÍNY 1989
Yv. 975 (972/5)
Mi. 1118 (1111/8)
1996
Yv. 1928 (1925/8)
Mi. 2279 (2276/9)
GUYANA
1995
Yv. 3817 (3816/23)
Mi.
KEŇA
1995
Yv. 634 (628/36)
Mi. 658 (640/63)
PALAU
1996
Yv. 915 (905/24)
Mi. 1074 (1064/83)

Z italského originálu přeložil Laco Kajaba

Pokračování příště
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V šľapajach Bonacossu
Aj rodina olympijských filatelistov má svojho praotca.
Hovorili sme už o ňom, o talianskom športovcovi,
funkcionárovi, členovi MOV a filatelistovi Albertovi
Bonacossovi. A sme radi, že prvý muž
olympijského hnutia súčasnosti Juan Antonio
Samaranch (1) patrí tiež do našej rodiny. Bol to
práve on, ktorý plné pochopil význam filatelie
ako prostriedku šírenia myšlienok olympizmu i
priateľstva budujúceho mosty medzi zberateľmi
zo všetkých kútov sveta.
Vráťme sa však o pár desaťročí späť, keď sa v
Barcelone pripravovali majstrovstvá sveta v
sporte, ktorý je u nás takmer neznámy, no na
lberskom polostrove má už polstoročnú
tradíciu. Ide o hokej na kolieskových korčuliach,
obdobu pozemného hokeja, ktorý sa však hrá na
asfalte, a nie na zelenom trávnatom koberci.
Barcelona však vtedy súčasne hostila i ďalšie, z
hľadiska histórie športovej filatelie skutočne
priekopnícke podujatie. Bola ním prvá výstava
športovej filatelie. Príležitostná propagačná
obálka pripomínala obrazovou časťou i
pečiatkou obe podujatia (2). A hoci ide o
relatívne „mladú“ pečiatku (čože je to
štyridsiatka!), je v súčasnosti taká vzácna, že sa
stala objektom záujmu falšovateľov. Čitateľov
môžem ubezpečiť, že tá, ktorú vidia na
vyobrazení, je pravá...
A takmer neprekvapivo, v svetle jeho súčasných aktivít
na podporu športovej filatelie, pôsobí informácia, že
jedným z organizátorov výstavy bol vtedy ešte mladý, no
zápalistý filatelista - J. A. Samaranch. Výstava sa skončila
úspešne a započala tradíciu, ktorá sa v krajine budúcich
olympijských hier udržuje dodnes.
No ani Bonacossovi rodáci nezaspali, a tak sa v roku
1952 stretávajú v Ríme vtedajší poprední zberatelia
športových známok, aby pod patronátom Talianskeho
olympijského výboru ukázali to najvzácnejšie zo
zúbkovaných pokladov športovej filatelie. Talianska
pošta vydala peknú príležitostnú známku a používala aj
dva typy ručnej príležitostnej pečiatky. Na obálke (3)
nachádzame i prídavnú ručnú propagačnú pečiatku s
termínom výstavy a nálepku s legendárnou rímskou
vlčicou s bratmi Romulom a Rémom, ktorých odkojila. S
malou úpravou sa tento motív stal oficiálnym
emblémom nezabudnuteľnej rímskej olympiády v roku
1960.
Zaujímavý je fakt, že v texte známky i pečiatky sa
hovorí o športových známkach. Teda nie o olympijských.
Prečo? Dnešný zberateľ môže len spomínať na časy, keď

olympijské známky vydávala len usporiadajúca krajina,
pripadne si svoje olympijské triumfy pripomenul
Uruguaj (1924, 1928), či vydaním známok financovalo
cestu športovcov na OH do Amsterdamu Portugalsko v
roku 1928. To boli do poslednej predvojnovej olympiády
v Berlíne jediné emisie „neusporiadateľskej“ krajiny. A
hoci si prvé povojnové hry, ktoré sa konali v roku 1948,
pripomenuli viaceré poštové správy a do roku 1952
pribudlo opäť pár kúskov do zbierok k ZOH či OH 1948 a
1952, ich celkový počet bol taký malý, že nestačil na
vytvorenie štandardného exponátu. I u nás vyšli prvé
známky, venované olympijským hrám, až v roku 1956!
Športové známky však malí už dlhú tradíciu. Okrem
prvej olympijskej série z roku 1896, ktorú vydali v kolíske
olympizmu v Grécku, vyšlo v ďalšom polstoročí nemálo
pekných a vzácnych emisií k rôznym (predovšetkým
národným) športovým podujatiam, akými boli u nás
sokolské zlety, inde majstrovstvá sveta či Európy,
kontinentálne a regionálne hry (napr. Balkaniády,
Juhoamerické či Stredoamerické hry). Z tých sa už dali
tvoriť pekné, zväčša motívové exponáty.
Dr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Amsterdam
sa dočkal
Hlavné mesto krajiny tulipánov a veterných
mlynov (1.) - Amsterdam sa o usporiadanie
hier uchádzal už v r. 1920, no vtedy ustúpil
Antverpám.
Nečakaná
žiadosť
baróna
Coubertina o pridelení VlIl. OH v roku 30.
výročia historického kongresu na Sorbone
Parížu potom predĺžila čakanie na hry o ďalšie
štyri roky. Sám Coubertin však požiadal členov
MOV, aby nasledujúce IX. OH pririekli
Amsterdamu a ti svojho predsedu, napriek
protestom z Talianska a USA, ktorých
kandidatúra sa odložila až na rok1932, plne
podporili. Amsterdam tak dostal na prípravu
hier plných sedem rokov.
Zdalo sa, že úspešnej príprave hier nestojí
nič v ceste. Do prípravy hier však zrazu zasiahli
cirkevne kruhy, ktoré napadli „pohanský" ráz
hier. Nuž, keď ich starí Gréci v r. 776 pred
Kristovým narodením založili, ťažko mohli
zakladať kresťanské podujatie. S tým istým
„pohanským" zdôvodnením ich v r. 394 n. l. rímsky cisár
Theodózius I. zakázal. Obmedzenosť a tmárstvo
dokážu, ako vidieť, preklenúť stáročia. „Má snáď táto
olympiáda mať na svojom konte rekord v ľudskej
hlúposti?", pýtal sa Coubertin. Problémy, i ten s úverom,
sa však nakoniec prekonali a verejná zbierka vyniesla
dostatok prostriedkov na výstavbu štadiónu.
Pre propagáciu i finančnú podporu hier priniesla
nezanedbateľný príspevok i holandská pošta. Na
atypickej, no zaujímavej „olympijsko-krajinárskej"
celistvosti vidíme tri hodnoty z osemkusovej série
príležitostných poplatkových známok (1), v prospech
organizačného výboru sa tak schádzali sumy v
jednotlivosti neveľké (1 až 3 centy), no vzhľadom na
veľký náklad olympijskej emisie predsa len významné.
Séria bola „obchodné úspešná a na rozdiel od tej
antverpskej, ktorú urobili vo vojnou vyčerpanom Belgicku
vysoké príplatky (33 až 100 % nominálnej hodnoty)
nepopulárnou, svoj cieľ splnila. I tak sa, ako zrejme vždy
a všade, našli kritici.
Inak však svoje propagačne úlohy plnila vzorné.
Okrem prvých, skutočne moderných motívov na
známkach (dovtedy boli „normou" antické alebo aspoň
antikizujúce prvky) používala hlavná pošta v dejisku hier
niekoľko mesiacov strojové propagačnú pečiatku (2). A
do tretice - počas hier dostávali zásielky z miesta ich
konania ručnú pečiatku zvláštneho, päťuholníkového
tvaru (3). Tri používané pečiatky sa líšili číslami 1, 2, 3 v
jednom z cípov päťcípej hviezdy. A ešte jedna
pozoruhodnosť: pečiatky 2 a 3 sa okrem bežnej čiernej
farby odtláčali výnimočne i vo fialovej. Pri príležitosti hier
vydali viaceré nakladateľstvá pekné olympijské
pohľadnice. Tá, na ktorej rube je opísaná ručná pečiatka
(3), pochádza z výše stokusovej série, ktorú s
obdivuhodnou operatívnosťou ešte počas hier vydalo
nakladateľstvo Weenenk a Snell v Hagu. Skompletizovať

ju je snom mnohých členov rodiny olympijských
filatelistov (zberateľov pohľadníc).
Každá, i tak chudobná krajina, akou bolo v tých časoch
Portugalsko, sa chcela v duchu Coubertinovho hesla na
olympijských hrách aspoň zúčastniť. Na originálny nápad
prišli práve na lberskom polostrove. Pošta sa rozhodla
pre vydanie 15 c. známky, ktorú museli v dňoch 22.-24.
mája 1928 niesť, okrem bežného poštového, všetky
poštové zásielky. Výnos známky, motívom ktorej je
prekážkár na pozadí stredovekej karavely (4), bol určený
na podporu portugalskej účasti na OH v Amsterdame. I
vďaka tejto pomoci cestovalo do dejiska IX. olympiády
33 športovcov. Šesť z nich, družstvo šermiarov, získalo
v súťaži 18 krajín v šerme kordom bronzové medailu.
Pošta však myslela preventívne i na tých, ktorí
pozabudnú splniť „vlastenecké povinnosť" v tejto
originálnej podobe. Príjemca zásielky musel uhradiť
dvojnásobný poplatok - 30 c. a na zásielku pošta nalepila
odplatnú známku (5). V malom počte sa zachovala i v
podobe vzoru - ESPECIMEN. Známky takto označené
posielali niektoré poštové správy, medzi nimi na začiatku
dvadsiatych rokov i naša s textom „VZOREC", do
centrály Svetovej poštovej únie v Berne ako ukážku
vydaných známok. Známky s touto pretlačou
samozrejmé nemali poštovú platnosť a vzhľadom na
nízky náklad, ktorého časť niektoré poštové správy
rozdávali vysokopostaveným osobám, sú dnes vzácne.
Obe známky sú, s výnimkou uruguajskej „oslavnej"
futbalovej série k OH 1924 v Paríži, prvými, ktoré
nevydala poštová správa usporiadateľskej krajiny. A sú,
svojím „prinucovacím" charakterom v predvojnovom
období, výnimočnými. Po 2. svetovej vojne sa z
dosiahnutých olympijských výsledkov stávalo stále viac
politikum a štátna reprezentácia nepotrebovala halierové
dotácie.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Nežné pohlavie na olympijskej scéne
mimochodom, prvou zlatou pre
Poľsko na olympiádach vôbec.
Ďalšou disciplínou, v ktorej
súťažili
ženy
o
vavríny
najcennejšie, bol šerm fleuretom.
V nej zasiahla do bojov i jediná
žena z našej výpravy, ktorú okrem
nej tvorilo 68 mužov (v Paríži sme
mali 128 účastníkov). Bola ňou
Jarmila Chalupová, postúpila do
semifinále.
Víťazstvo
získala
Helene Mayerová z Nemecka (2).
Športovci tejto krajiny sa po 16ročnej
absencii
vrátili
na
olympijské športoviská - a to veľmi
úspešne. V neoficiálnom bodovaní
krajín obsadili druhé miesto - hneď
za víťaznými Američanmi. Získali
desať zlatých, sedem strieborných
a 14 bronzových medailí.
Na rozdiel od Nemecka získala
nórska
výprava
jedinú
zlatú
medailu. V jachtárskej triede lodí
do 6 metrov ju vybojovala v súťaží
13 posádok štvorčlenná posádka
jachty „Norna". Pozoruhodnou je
skutočnosť, že jedným z jej členov
bol nedávno zosnulý nórsky kráľ Olav V., vtedy
korunný princ. Jeho láska k jachtingu bola taká,
že keď si nórska pošta pripomenula 75.
narodeniny národom milovaného monarchu, stal
sa námetom jednej z dvoch príležitostných
známok záber kráľa - na plachetnici (3.). Nebol
jediným korunovaným olympijským víťazom. O
42rokov neskôr získal v Ríme olympijské zlato v
jachtingu ako člen posádky lode „Nirefs" v triede
Dragan korunný princ Konstantin. Ako neskorší
grécky kráľ však taký šťastný osud nemal.
Plukovnícky puč ho v r. 1967 vyhnal z vlasti do
exilu. Filatelistom však jeho olympijský úspech
navždy pripomína známka s portrétom vtedy iba
20-ročného princa, ktorý bol v rokoch 1963-74,
hoci bez vlasti, členom MOV (4).
Percentuálne bola veľmi úspešná dvojčlenná
minivýprava karibského ostrova Haiti, ktorá
získala nadlho jedinú olympijskú medailu.
Striebro, ktoré vybojoval Silvio Cator, však
nebolo dielom náhody. V Amsterdame skočil 758
cm a za víťazom, Američanom Hammom, zaostal
len o 15 cm. V olympijskom roku pritom Cator
dokázal skočiť 793,7 cm a vytvoriť tak svetový
rekord. Svojho olympionika si na Haiti
pripomenuli sériou známok, na ktorej je pekné

Do Amsterdamu prišlo 2997 športovcov zo 46
krajín. Bolo to síce menej než pred štyrmi rokmi
do Paríža, no rekordný bol počet 228 príslušníčok
nežného pohlavia. 101 z nich zasiahlo do
olympijských súťaží v kráľovnej športu, kde
dostali možnosť zápoliť’ v 5 disciplínach. Okrem
šprintu a štafiet na 4x100 m bol treťou bežeckou
disciplínou beh na 800 m. Jeho priebeh zmrazil na
dlhé roky rozmach ženských bežeckých disciplín.
Väčšina pretekárok, ktoré dobehli do cieľa za
víťaznou
Nemkou
Linou
RadkeovouBatschauerovou, si zle rozložila sily a po
absolvovaní náročnej trate sa v cieli zrútila.
Nepomohlo ani vytvorenie nového svetového a
olympijského rekordu časom 2:16,08, beh na 800
m sa do programu olympijských súťaží vrátil až v
roku 1960!!! Súťaž v skoku do výšky bola jednou
z dvoch technických disciplín žien na IX. LOH, tou
druhou bol hod diskom. Víťazkou sa stala poľská
reprezentantka Halina Konopacka, ktorá rovnako
ako Radkeová vytvorila výkonom 39,62 m nový
svetový a pochopiteľne i olympijský rekord. Prvý
veľký úspech poľskej atletiky si po 47 rokoch
pripomenula i poľská pošta v rámci série
poštových lístkov, venovaných dejinám poľskej
účasti na OH (1). Konopackej medaila bola,
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hodnotenie Catorovho výkonu. Stoji tam, že
je to „víťazstvo vôle“ - a bez tej to nejde ani
v dnešných časoch (5). Je tam však v ďalšom
texte formálna chyba: Silvio Cator nikdy
nebol „majstrom sveta". Nestal sa ním okrem
iného z prostého dôvodu - prvé majstrovstvá
sveta v ľahkej atletike sa konali v Helsinkách
v r. 1983. Apropo Helsinki. Víťazný čas zlatej
Jarmily Kratochvílovej v behu na 800 m
1:54,68 ukazuje, že na rozdiel od skoku do
diaľky urobila atletika od Amsterdamu veľký
pokrok. Amsterdamský dobeh osemstovky
sa však opakoval. Pamätáte sa na cieľovú
rovinku ženského maratónu v Los Angeles r.
1984?
Na olympijskom štadióne v Amsterdame
sa ženský maratón nebežal. Dielo architekta
Jana Wilsa slúžilo mestu Amsterdam dlhé
desaťročia. Jeho autor zaň dostal v
umeleckej súťaži architektov na IX. OH zlatú
medailu. Inštitúcie, ktoré na ňom pôsobili,
používali výplatný stroj, na ktorého odtlačku
(6) vidíme dominantu štadióna - vežu, na
ktorej po čas hier horel olympijský oheň.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Každá koruna dobrá…
Tak si hovoríme dnes a denne stále dôraznejšie.
V časoch minulých to platilo rovnako, i keď
organizátori IX. olympijských hier hovorili zrejme o
guldenoch. Okrem príplatkových známok, s ktorými
sme sa už zoznámili, vydalo Huygensovo
vydavateľstvo sériu prítlačí na bežných poštových
lístkoch s číslicovým motívom, resp. medailónom s
kráľovnou Vilhelmínou (1,2). Išlo o privátnu, no
poštou uznanú iniciatívu. Hoci ich pôvodná cena
bola len 5, resp. 10c., sú dnes nepoužité, no
predovšetkým použité vzácne a tomu zodpovedá
ich cena na zberateľskom trhu. Zvlášť vzácne sú s
olympijskou pečiatkou. Napadá ma myšlienka, že
keby ich organizátori predávali dnes, mali by oveľa
menej finančných starostí, veď jeden lístok stojí
najmenej tristo mariek! Ale tieto úvahy by na
naplnenie potrebovali ,,časostroj“ jedného z
priekopníkov futurologickej literatúry H. G. Wellsa.
Platili by rovnako i pre mnoho iných vecí, ktoré sa
ako staré haraburdy vyhadzovali ešte pred pár
rokmi či desaťročiami a dnes sú objektom vášne
zberateľov - porcelánovými figúrkami z vitríny starej
mamy počínajúc a starými džípmi či inými
„veteránmi" končiac. A to, že v koši na smeti končili
použité poštové lístky, je priam logické. I preto dnes
tá cena.
Vydaniu definitívnej verzie lístkov predchádzali
tlačové skúšky, ktoré sa nerobili z úsporných príčin
na platných lístkoch, ale na menej kvalitnom
hnedožltom papieri, kde natlačenú známku
nahrádzalo políčko v pravom hornom rohu s
príslušnou informáciou. Zachovalo sa ich extrémne
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málo a sú ozdobou i tých najvýznamnejších olympijských
filatelistických zbierok či exponátov. Na rozdiel od
definitívneho vydania, ktoré využívalo zelenú, hnedú i
čiernu farbu, sú jednofarebné - čierne. Šetrilo sa na
každom kroku. Každý lístok využíva ako dekoračný
motív antický vlys, ktorý bol nosným umeleckým prvkom
staro- gréckych chrámov od aténskeho Pantheonu až po
Diov chrám v Olympii. Antického pôvodu sú i iónske
stĺpy, ktoré tento štít nesú. Heslo „Salus populi suprema
lex" - „Blaho ľudu - najvyšší zákon “ sa používa (a
zneužíval) od antických čias až do súčasnosti. My sme
ho poznali až donedávna ako cieľ politiky jednej strany.
O tom, že prívržencom plaveckého športu chýbala
medzi olympijskými známkami tá „ich", sme už hovorili.
Náplasťou bol obrazový motív jedného z lístkov (2), ktorý
slúžil zároveň ako reklama plavárne v Haagu, kde boli
olympijské lístky vydané. Na ich vydaní sa podieľali
noviny ,,De Telegraaf", ktoré tak prispeli k dobrému
dielu. Ďalšími obrazovými motívmi boli napr. futbal či
cyklistika, športy v Holandsku tradičné populárne. Iné
lístky mali nosný prvok textový (1).
Príklad portugalskej pošty minule ukázal jednu z
možných metód financovania účasti športovcov malej
krajiny na OH. Inú cestu zvolil estónsky olympijský výbor.
Usporiadal olympijskú lotériu. A aby. sa jej dostalo
patričnej publicity, pomohla okrem iných i pošta. Už v
roku 1927 odtláčala na poštové zásielky prídavnú
pečiatku, propagujúcu túto podpornú akciu (3). A tak sa
každý príjemca zásielky dozvedel o lákavej výhre - na

šťastného dobrodincu čakalo 1 000 000 estónskych
mariek. A opäť - hoci pošta opečiatkovala tisíce a tisíce
zásielok, je dnes pekne čitateľný odtlačok tohto kašetu
vzácny. Pod kašetou rozumieme prídavnú pečiatku,
ktorá nemusí priamo súvisieť s poštovou prepravou a
nemusí byť poštového pôvodu. Často pripomína
napríklad skutočnosť, že zásielka bola prepravená
prvým letom leteckej linky po novej trase. Tento typ
kašetu nájdeme v zbierkach modernej aerofilatélie.
Pekné kašety sa však používali napr. i na jednotlivých
športoviskách soulských olympijských hier, kde
tematicky dopĺňali i príslušnú poštovú príležitostnú
pečiatku. Kašetom môže svoju existenciu a aktivitu
propagovať i polárna výprava či himalájska expedícia, no
rovnako i firma či združenie najrôznejšieho zamerania.
Propagácii amsterdamských hier slúžili i vinety, vydané
organizačným výborom. Motívom najpoužívanejším bol
maratónsky bežec (4) a vyšla v červenej a hnedej farbe.
Prevzali ho z oficiálneho plagátu hier a používal sa i na
farebných
pohľadniciach.
Kolekcia
plagátov
olympijských hier, resp., ako sa dnes s obľubou
celosvetovo hovorí „posterov", je pozoruhodným
dokladom vývoja užitej grafiky posledného storočia.
Pravidelný čitateľ našej rubriky sa s väčšinou z nich má
možnosť zoznámiť, lebo ich miniatúry sa práve v podobe
propagačných nálepiek stali pravidelnými propagačnými
prvkami využívanými v poštovom styku.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

LEGENDY NHL NA NOVÝCH ZNÁMKÁCH KANADY
Kanadská pošta vydala 8.10.2017 sérii známek s legendami
kanadsko-americké hokejové ligy. Šest známek bylo vydáno
v aršíku a také v sešitkové úpravě. S každou známkou byla vydána
obálka prvního dne s jiným razítkem podle týmu vyobrazené
legendy (razítka viz Stručně na závěr). V roce, kdy si NHL připomíná
100 let svého trvání byli připomenuti: Maurice Richard, Gordie
Howe,
Mario
Lemieux, Jean
Béliveau, Bobby
Orr
a Wayne
Gretzky.

Obal sešitku se
znamkami je velice
zajímavě graficky
vyveden

-jpb-
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Světový pohár FIFA 2018 Rusko
První fotbalové vlaštovky k MS 2018 v Rusku byl název článku ve Zpravodaji Olympsportu
č. 168 loni v březnu, kde jsme publikovali první vydání Ruské pošty k MS 2018.
Dnes máme po skončení kvalifikace, naši fotbalisté se na MS neprobojovali, takže
šampionát můžeme příští rok sledovat v klidu a bez nervů. Smůlu měli i fotbalisté
Slovenska, kteří i když skončili na druhém místě ve skupině, které prakticky zajišťovalo
účast v baráži o MS, tak o baráž přišli jako tým s nejhorší bilancí z týmů na druhých místech.
My si teď můžeme také v klidu projít to, co Ruská pošta vydala k MS 2018 od výše
publikovaného článku vloni ve Zpravodaji.
28.10.2016

Legendy ruské kopané I.

Poštovní známky zobrazují fotbalisty, kteří
získali velkou popularitu a proslavili sovětský
a ruský fotbal v mezinárodním měřítku.
Viktor Maksimovič Bannikov (1938-2001) brankář, trenér. Účastník turnaje světového
poháru v roce 1966.
Stříbrný medailista z
ME v roce 1972.

Konstantin Ivanovič Beskov (1920-2006) přední trenér národního
týmu SSSR.
Pod
jeho
vedením
získal
národní
tým
stříbro v roce 1964 v
Poháru
evropských
národů UEFA (ME v
kopané),
bronz
na
Hrách XVI. olympiády a zúčastnil se turnaje
světového poháru v roce 1982. V roce 2004
získal od FIFA Řád za zásluhy.
Nikolaj Gavrilovič

letech 1964-1966. Pod
jeho
vedením
se
národní tým účastnil
turnaje
světového
poháru v roce 1966,
kde
získal
čtvrté
místo
a
dosáhl
nejlepšího
výsledku
v historii sovětské a ruské kopané.
Igor

Aleksandrovič

Netto (1930-1999) záložník,
kapitán
národního týmu SSSR,
trenér. Účastník turnajů
světového
poháru
v
roce 1958 a 1962,
olympijský vítěz z roku
1956,
vítěz
Poháru
evropských
národů

UEFA v roce 1960.
Galimzjan

Latyšev (1913-1999) Rozhodčí mezinárodní a
světové kategorie.
Člen výboru rozhodčích
FIFA a rozhodčí finále
světového poháru v roce 1962. Držitel Zlaté
píšťalky FIFA.

Slava Kalistratovič Metreveli (1936-1998) útočník, trenér. Účastník turnaje světového
poháru v roce 1962,
1966 a 1970, Mistr
Evropy (vítěz poháru
evropských
národů
UEFA) z roku 1960.
Hlavní stadión v Soči
nese jeho jméno.
Nikolaj Petrovič Morozov (1916-1981) Střední záložník, trenér národního týmu SSSR v
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Salichovič

Chusajnov (19372010)
–
útočník,
trenér.
Účastník
turnajů
světového
poháru v roce 1962 a
1966,
stříbrný
medailista ME v roce
1964.

Celá série byla vydána v tiskovém listu
(4x4, 7 známek a 9 kupónů), jednotlivé
známky série na FDC. V den vydání
používala příležitostné razítko hostitelská
města
Světového
poháru
2018:
Jekatěrinburg, Kaliningrad, Kazaň, Moskva,
Nižnyj Novgorod, Rostov na Donu, Samara,
Saransk, Sankt-Peterburg, Soči, Volgograd a
dále ještě Krasnodar, kde se žádný zápas
šampionátu nebude konat.
28.10.2016

Legendy ruské kopané II.

Anatolij Andrejevič Baniševský (1946-1997)
–
útočník,
trenér.
Účastník
turnaje
světového
poháru
v roce 1966, stříbrný
medailista ME 1972.

Valerij
Ivanovič
Voronin
(19391984)
–
záložník,
trenér národního týmu
SSSR. Účastník turnajů
světového
poháru
v roce 1962 a 1966,

stříbrný medailista ME 1964 a čtvrtý na ME 1968.
Stal se členem symbolického týmu World XI na
turnaji světového poháru v roce 1962.
Anatolij

Michajlovič

Ilyn (1931-2016) útočník,
trenér.
Účastník
turnaje
světového poháru v
roce 1958, olympijský
vítěz z roku 1956.
Vstřelil první gól v
historii
ME
(ve
čtvrtfinále
Poháru
evropských národů UEFA v roce 1960).
Jevgenij Vasiljevič Rudakov (1942-2011) brankář,
trenér.
Stříbrný medailista z
ME
1972,
bronzový
medailista z Her XX.
Olympiády
1972
v
Mnichově.
Pavel
Fjodorovič
Sadyrin (1942-2001)
záložník,
trenér
ruského
národního
týmu 1992-1994. Pod
jeho
vedením
se
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národní tým účastnil turnaje světového poháru v
roce 1994.
Igor Leonidovič Čislenko (1939-1994) záložník.
Účastník
turnajů
světového
poháru v roce 1962 a
1966,
stříbrný
medailista ME UEFA v
roce 1964.

Saransk, Sankt-Peterburg, Soči, Volgograd a
dále ještě Krasnodar, kde se žádný zápas
šampionátu nebude konat.

Albert Aleksejevič Šestěrňjov (1941-1994) stoper, kapitán SSSR,
trenér. Účastník turnajů
světového
poháru
v roce 1962, 1966 a
1970,
stříbrný
medailista ME UEFA v
roce 1964.

Celá série byla vydána v tiskovém listu
(4x4, 7 známek a 9 kupónů), jednotlivé
známky série na FDC. V den vydání
používala příležitostné razítko hostitelská
města
Světového
poháru
2018:
Jekatěrinburg, Kaliningrad, Kazaň, Moskva,
Nižnyj Novgorod, Rostov na Donu, Samara,
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28.6.2016

Stadióny II.

Zápasy světového poháru FIFA 2018 se budou konat na 12 stadiónech v 11 ruských
městech. První série Stadióny představila Olympijský stadión Lužniky, stadión Spartaku
Moskva, stadión Fišt v Soči a stadión Kazaň aréna. Druhé vydání série poštovních známek je
věnováno těmto stadiónům: Volgograd Arena, Jekatěrinburgská aréna, Rostovská aréna
a Samara Arena.
Volgograd arena je multifunkční stadión, který se nachází na břehu řeky Volgy. Harmonicky
zapadá do městského panoramatu a doplňuje soubor Mamajev
Kurgan. Při návrhu fasády projektanti zapracovali asociaci místní
tradice tkaní z vinné révy a také téma úzce související s vojenskou
historií města Volgograd.
Jekatěrinburgská
aréna,
největší sportovní areál Uralu se
nachází v blízkosti historického jádra
Jekatěrinburgu. Stadión je architektonickou památkou. Designe
fasády je charakteristický pro sovětský neoklasicismus, stejně jako
monumentální a dekorativní umění, vyjádřené v používání soch, váz
a různých druhů bannerů. Před Světovým pohárem FIFA 2018 v
Rusku probíhá rozsáhlá rekonstrukce stadiónu, která zachová historický architektonický komplex a
lépe ho začlení do okolní dopravní infrastruktury.
Rostovská

aréna

se

nachází na levém břehu řeky Don. Aréna představuje originální
architektonické řešení - vitrážová fasáda se skládá z kovových
konstrukcí a skla, což divákům umožní obdivovat nejkrásnější výhled
na řeku. Stadión se stane centrem urbanizované krajiny, která
spojuje kulturní, obchodní a nákupní a zábavní komplexy s objekty
pro veslování. V budoucnu se plánuje využívat arénu k pořádání
mezinárodních soutěží, kulturních a zábavních akcí, festivalů,
koncertů a výstav.
Samara Arena, tento sportovní objekt se nalézá na jižním
straně kopců pod vrcholem Petera (Sultanov) Bugor v severní části
města. Aréna bude mít obrovskou kopuli o výšce 60 m. Fotbalové
hřiště bude pod otevřenou oblohou, diváci budou schováni pod
střechou. Po Světovém poháru FIFA 2018 v Rusku je na stadiónu
naplánováno zřízení muzea týmu "Křídla sovětů", fitness centrum,
taneční škola a dětské zábavní centrum.

Známky série Stadióny II. byly tištěny v
arších o 8 známkách (4x2), vydány byly 4
obálky FDC s příležitostným razítkem pošty
101000
Moskva.
Použití
tohoto
příležitostného razítka v jiném městě se
nepodařilo zjistit.
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29.7.2016

Rusko na fotbalovém MS II.

Sovětský svaz se stal členem Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), rok po skončení druhé
světové války - 25. června 1946. Poprvé národní tým Sovětského svazu hrál na VI. MS v roce
1958 ve Švédsku. Sovětští či ruští hráči hráli celkem desetkrát na mistrovství světa. Nejlepším
výsledkem je čtvrté místo, kterého dosáhli na mistrovství světa 1966 v Anglii.
Známka na známce je námět věnovaný Světovému poháru FIFA a jednotlivým účastem SSSR a
Ruska na fotbalovém svátku. Druhá série „Rusko na fotbalovém MS" je k účastem v letech 1990,
1994, 2002 a 2014.
XIV. Světový pohár FIFA se konal od 8. do 8. července 1990 v Itálii.
Zúčastnilo se ho 24 týmů, celkově bylo odehráno 52 utkání. Šampionátu
se v roce 1990 naposledy zúčastnil sovětský tým. Šampiónem se stal
německý tým, který vyhrál finále s Argentinou 1:0.
XV. Světový pohár FIFA se konal od
17. června do 17. července 1994 ve
Spojených státech. Poprvé ve finálovém
utkání nebyl zaznamenán ani jeden gól a
o mistru světa rozhodly až pokutové kopy.
Tím se stala Brazílie.
XVII. Světový pohár FIFA se konal od
31. května do 30. června 2002 v Jižní
Koreji a Japonsku. Poprvé se závěrečný
turnaj konal v Asii a současně ve dvou
zemích. Na turnaji se zúčastnilo celkem
32 týmů, národní tým Brazílie se stal
popáté šampiónem, když porazila ve
finále německý národní tým 2:0.
XX. Světový pohár FIFA se konal od
12. června do 13. července 2014 na
stadiónech v Brazílii. Finálového turnaje
se zúčastnilo 32 týmů. Mistrem světa se
stalo Německo, když ve finále zvítězilo nad Argentinou 1:0.

Známky série byly vydány ve čtyřblocích s textem na okraji,
dále byly vydány 4 FDC a příležitostné razítko, které bylo
používáno v 11 hostitelských městech a Krasnodaru.
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25.11.2016 Losování Poháru Konfederace 2017
K rozlosování Confederations Cupu FIFA 2017, který byl pro Rusko a některé stadióny jakousi
generálkou na MS 2018, došlo v Kazani.
Ruská pošta vydala k losování celinovou obálku s natištěnou známkou hodnoty A. Na obálce je na
přítisku stylizovaný pohár Konfederace FIFA. Příležitostná razítka byla v den losování používána v
Moskvě a Kazani.

9.2.2017
Maskot MS v kopané 2018
Kampaň na výběr oficiálního maskota
světového poháru FIFA 2018 v Rusku
začala v dubnu 2016. V první fázi ruští
fanoušci vybrali deset kandidátů, pak
studenti
uměleckých
vysokých
škol
dokončili postavy a poskytli jim vizuální
podobu. Zvláštní porota pak vybrala tři
finalisty - vlka, kočku a tygra. 21. října
2016 skončilo otevřené hlasování, které
vyvrcholilo v živém vysílání prvního
kanálu. Byl vyhlášen vítěz a byl to vlk
nazvaný Zabivaka.
Ruská pošta vydala maskota na aršíku s
jednou známkou nominální hodnoty 100
rublů. Na obálce prvního dne vydání je celý
aršík a příležitostné razítko bylo opět
používáno v 11 hostitelských městech a
v Krasnodaru.
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9.3.2017

Konfederační pohár 2017
Konfederační pohár je fotbalová
soutěž mezi národními týmy, která se
koná pod záštitou FIFA v hostitelské
zemi Světového poháru rok před
hlavním turnajem. První konfederační
pohár byl oficiálně organizován FIFA v
roce 1997. Stal se nástupcem poháru
krále Fahda, který se konal v Saúdské
Arábii. Konfederační pohár FIFA 2017
se v Rusku konal od 17. června do 2.
července 2017 na stadiónech v Kazani,
Moskvě, Petrohradu a Soči.
Ruská pošta vydala ke konání
Konfederačního poháru jednu známku,
FDC a příležitostné razítko, které bylo
používáno ve čtyřech hostitelských
městech. Na známce i razítku je
zobrazena
hlavní
trofej
Poháru
konfederace. Známky byly tištěny v
bloku o 9 známkách (3x3).

23.8.2017

Stadióny III.

Ruská pošta v letošním roce vydáním série poštovních známek Stadióny III. završila představení
fotbalových stadiónů, na kterých se budou v příštím roce hrát zápasy mistrovství světa. Poslední série
Stadióny
je
věnována
fotbalovým
arénám
v
Kaliningradu,
Nižném
Novgorodu,
SanktPetěrburgu a Saransku.

Stadión Kaliningrad

Stadión Sankt-Petěrburg

Stadión Nižnyj Novgorod

Stadión Mordovija aréna v Saransku
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Známky série Stadióny III. byly
tištěny v arších o 8 známkách (4x2),
vydány byly 4 obálky FDC s
příležitostným razítkem pošty 101000
Moskva. Stejné příležitostné razítko
bylo také používáno na poštách
236022 Kaliningrad, 603000 Nižnyj
Novgorod, 190000 Sankt-Petěrburg,
430005 Saransk. Ruská pošta má
ještě v plánu vydat známkový sešitek,
ve kterém budou poštovní známky s
vyobrazením všech stadiónů.

17.10.2017

Konfederační pohár FIFA 2017

Známka vydaná 9.3.2017 ke Konfederačnímu poháru FIFA 2017
byla opatřena přetiskem s výsledkem finálového zápasu 1:0 a názvy

zemí obou hlavních aktérů finále,
týmů Německa a Chile. Na
okrajích
tiskového
listu
s9
známkami
(3x3)
jsou
pak
natištěny názvy zemí všech
účastníků poháru. Přetištěna byla
i původní nominální cena 35 rublů
na 50 rublů, přetištěno takto bylo
12 tisíc kusů tiskových listů.

Informace z webu Rusmarka
zpracoval -jpbDokončení příště
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Stručně na závěr:

1.

4.

7.

2.

3.
5.

6.

9.

8.

1. Irsko, 27.7.2017, Světový pohár v rugby žen (Dublin, Belfast 9.-26.8.2017)
2.-3. Norsko, 30.6.2017, Mistrovství světa v silniční cyklistice
4. Holandsko, 16.8.2017, Šampiónky 2017 – vítězky ME v kopané žen
5. Holandsko, 7.10.2017, Dirk Kuijt – fotbalista Feyenoordu Rotterdam
6. Maďarsko, 2.10.2017, Florián Albert – 50 let od zisku Zlatého míče
7. Chorvatsko, 1.12.2017, 50. Zlatá pirueta, krasobruslařské klání v Záhřebu
8.-9. Kanada, 29.10.2017, 100 let klubu NHL Toronto Maple Leafs
Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, Laco
Kajaba a Peter Osuský.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další
příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2018
Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
při České olympijské akademii Českého olympijského výboru
a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů

adresa: Vašátkova 2, 198 00 Praha 9, tel. 739 033 170
MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM, HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ
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Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod petrasek@olymp-sport.cz
Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9
ladajan55@seznam.cz
Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc
joseph.koci@seznam.cz
Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13
divis@olymp-sport.cz
Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno
petras.jan13@seznam.cz
Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky
radek.jasek@seznam.cz
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