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    Jaké budou zimní olympijské hry?    P                                 
                                                         
                                                                                                         Přinášíme další novinky                    
                                                                                                           zajímavosti a  postřehy,                                  
                                                                                                           týkající se XXII. zimních                           
                                                                                                           olympijských her.   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                             
 

Olympijská sportoviště  
 

Na seznámení se s olympijskými sportovištěmi nám nejlépe poslouží série 6 známek, které vydala Ruská pošta 
30.11.2013.  

Olympijský stadion "Фишт" [Fišt] se nachází v Olympijském 
parku na takovém místě, aby diváci v hledišti mohli současně 
pozorovat vrcholky na severu a moře na jihu. Kapacita areálu je 
40.000 diváků. Na stadionu se bude konat zahajovací a 
závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských 
her. Po hrách bude "Fišt" dějištěm koncertů, sportovních a 
zábavních akcí, včetně fotbalového Světového poháru v roce 
2018. 

Komplex "Лаура" 
[Laura] pro 

soutěže v běhu na lyžích a biatlonu se nachází na hřebeni a 
úbočích horského hřbetu Psechako 6,5-10 km severovýchodně 
od obce Krasnaja Poljana. Komplex se skládá ze dvou 
samostatných stadionů se zónami startu a cíle, dvou oddělených 
systémů tras pro běžecké lyžování a pro biatlon. Dále je zde 
střelnice pro biatlon a zóna pro přípravu sportovců na soutěže. 
Kapacita lyžařského a biatlonového komplexu je 9600 diváků. 

Komplex skokanských můstků "Русские горки" [Ruskije gorky], 
(Ruské kopce) se nachází na severním svahu hřebene Aibga, v 
těsné blízkosti obce Esto-Sadok. Lokalita byla speciálně vybrána 
mezinárodními odborníky v průsečíku dvou hřbetů, aby 
skokanské můstky harmonicky sladili s okolní krajinou, a aby 
můstky byly chráněny před nárazy bočního větru. Kapacita 
areálu je 7500 diváků. V rámci programu Her zde budou soutěže 
ve skoku na lyžích a severské kombinace. Po skončení Zimních 
olympijských her se komplex stane národním školicím 

střediskem. 

Ledový palác "Большой" [Balšoj], (Velký) je součástí hokejového 
komplexu objektů v Olympijském parku. Kapacita je 12.000 
diváků. V průběhu Her bude Ledový palác hostit soutěže v 
ledním hokeji a mimo hokejové bitvy bude využíván 
k tréninkům. 

 

 

 

Kapacita zimního sportovního paláce "Айсберг", ("Iceberg") je 
12.000 diváků. Během Her se zde budou konat soutěže v 
krasobruslení a short tracku. 

 
 
 

 
Ledová aréna "Шайба" [šajba] (Puk) je také součástí 
olympijského parku. Kapacita arény je 7000 diváků. V Ledové 
aréně se budou odehrávat zápasy olympijského hokejového 
turnaje a sledge hokeje v rámci zimních paralympijských her. 
                                                                                -jpb- 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 

                                            Vedení Olympsportu přeje všem svým členům  

                                                   příjemné prožití vánočníh svátků  

                                                  v novém, olympijském roe 2014  

                                                       mnoho rdosti  úspěhů  

                                            nejen v soukromém životě, le i v městnání.   

                                                  A věřme, že i nši sportovi nám  

                                                svýni výsledky romnoží nši rdost  

                                                           tké nše sbírky.    
 
 
 
 

 
 

Založení světové organizace sběratelů olympijských memorabilií 
 

Ustavení nové střešní organizace sběratelů filatelistických, numismatických i jiných artefaktů s 
olympijskou tématikou je na spadnutí. Po dvou letech přípravných prací a složitých konzultací s MOV 
má tato organizace nahradit dosavadní FIPO a má mít název IAOC, což lze překládat jako 
International Association of Olympic Collectors (Mezinárodní asociace olympijských sběratelů).  
Řídit ji bude pětičlenná Rada, která bude zvolena koncem května 2014 na ustavujícím zasedání 
IAOC ve švýcarském Lausanne. Do 31.12. musíme podat přihlášku za naší asociaci, pokud chceme 
být členy a zvolit své dva zástupce na ustavujícím květnovém zasedání, případně navrhnout někoho 
z naších členů do pětičlenné Rady. Z toho důvodu jste obdrželi od našeho předsedy dopis, buď 
mailem nebo prostřednictvím České pošty, kterým nás, členy OS, vyzval k všelidovému hlasování 
per rollam (na dálku) a předložil nám k vyjádření následující otázky:  
Má se Olympsport stát členem nové organizace IAOC? 
Má Olympsport vyslat své dva zástupce na ustavující zasedání IAOC? 
Stačí Olympsportu jenom jeden zástupce na ustavující valné hromadě? 
Koho navrhuješ za zástupce OS na ustavující valné hromadě 
Má Olympsport navrhnout svého kandidáta do Rady IAOC? 
Kdo by měl být za OS kandidátem v Radě IAOC? 

Právo účasti v tomto hlasování měli řádní členové Olympsportu a svá rozhodnutí zasílali písemně 
nebo mailem jednateli OS Vaškovi Divišovi do 6.prosince. A jak vše dopadlo? 
Z došlých odpovědí vyplývá jednoznačně, že se Olympsport má stát členem nové organizace IAOC. 
Dále většina preferuje dva zástupce na ustavujícím zasedání IAOC, vedle našeho předsedy Jaroslava 
Petráska jsou navrhováni: Josef Kočí, Jan Petrás či Pavel Hladík. A jednomyslně se hlasující vyjádřili, 
že kandidátem v Radě IAOC za Olympsport by měl být Jaroslav Petrásek. 
 

    

S e t k á n í  O l y m p s p o r t u  S e t k á n í  O l y m p s p o r t u  S e t k á n í  O l y m p s p o r t u  S e t k á n í  O l y m p s p o r t u  ––––  P R A H A   1 9 .  1 0 .  2 0 1 3 P R A H A   1 9 .  1 0 .  2 0 1 3 P R A H A   1 9 .  1 0 .  2 0 1 3 P R A H A   1 9 .  1 0 .  2 0 1 3     
    

Třetí říjnou sobotu se 20 členů Olympsportu setkalo v zasedací místnosti Českého střeleckého svazu 
v Praze-Holešovicích. Hostitel a místopředseda OS Ladislav Janoušek se o nás staral jako vlastní 
máma a nám bylo mezi přáteli moc dobře. Po úvodní části setkání, která jako obvykle byla věnována 
výměně materiálů, si vzal slovo předseda Jaroslav Petrásek.  
Informoval nás o tom, co nás v novinkové službě do konce roku ještě čeká – jubileum kanoistiky a 
ruční příležitostné razítko Marta Pavlisová + pamětní list k 100 rokům kanoistiky.  
Aukce OS byla ukončena a prodejci vydražili filatelistický materiál za 30 tisíc korun. 15% položek 
nebylo prodáno. Z celkového obratu náleží 10% organizátorům. Z těchto 10% je připsáno 40% na 
účet OS a 60% si rozdělí dva organizátoři aukce za svoji práci. A již připravují pro nás novou aukci. 
Předseda vyzvedl práci webmastera Vaška Diviše a neustále se zvyšující úroveň webových stránek 
OS. To můžeme potvrdit všichni, kteří webové stránky navštěvujeme. K dalšímu obohacení našeho 
webu může přispět každý z nás, kdo má nebo zjistí nějakou zajímavost. Nenechte si ji jen pro sebe 
a podělte se s ostatními. Stačí mailem Vaškovi Divišovi poslat podklady a o ostatní se postará 
webmaster. Vašek Diviš také navazuje na práci kronikáře Andělína Adolfa a zaznamenává novou 
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historii Olympsportu. Shromažďuje také veškeré materiály, týkající se Olympsportu a sportovní 
filatelie, aby mohl mohl doplnit a rozšířit již existující kroniku OS. Pokud máte nějaké fotografie a 
dokumenty zachycující historii OS, prosíme o naskenování a zaslání mailem. A Ti z Vás, kteří nejsou 
počítačově dostatečně vybaveni mohou bez obav materiály zaslat poštou na adresu Vaška Diviše (je 
uvedena na konci každého čísla Zpravodaje), který je po ofocení vrátí.  
Dále Jaroslav Petrásek hovořil o změnách v České olympijské akademii. ČOA má nové vedení – 
staronoví členové: Rychtecký, Kolář, Hladík, Dovalil, noví členové: Haník, Kejval. Došlo i ke změnám 
ve statutu ČOA a byly vytvořeny sekce: trenérská, výzkumu a historie olympismu. Ta poslední sekce 
ČOA je jediná, která byla zachována v původní podobě a v jejím čele zůstává Jiří Kynos. Pro nás je 
důležité to, že dotace pro Olympsport by se z letošních 20 tis. Kč měla v příštím roce zvýšit na 30 
tis. Kč. Letos by také měla být dokončena a vydána brožura o činnosti ČOA. 
Emisní plán České pošty na rok 2014 obsahuje dvě sportovní známky, a to k ZOH a Zimním 
paralympijským hrám. Bohatší na sportovní známky pak bude emisní plán pošty v roce 2015. 
Můžeme se těšit na známku k MS v cyklokrosu v Táboře, k MS v kopané do 17 let, k MS v ledním 
hokeji (Praha-Ostrava). Bývalý člen OS Ivan Vápenka se nabídl a vypomůže při jednání s Českou 
poštou o pravidelném vydávání příležitostných dopisnic s námětem Legendy našeho sportu. První 
zprávy o jednání s poštou nejsou pro nás moc příznivá. Pošta se z důvodu šetření staví k našemu 
návrhu odmítavě. Ale buďme trpěliví... 
Organizace FIPO (Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii), sdružující národní sekce pro 
olympijskou a sportovní filatelii, byla zrušena. Již nějakou dobu pracuje skupina sedmi lidí (Robert 
Farley-Velká Británie, Roman Babut-Polsko, Thomas Lippert-Německo, zástupce USA, zástupce 
Ruska, dále jeden člen MOV a posledním členem je z MOV jmenovaný předseda španělské národní 
olympijské asociace), která připravuje vznik nové organizace, která by pod křídly MOV sjednocovala 
sběratele olympijských memorabilií (více v článku výše). 
V třetí části našeho podzimního setkání v Praze vystoupil s přednáškou Peter Osuský. Seznámil nás s 
náplni exponátu „Pro slávu sportu – jako Phenix z popela“. Exponát podrobně mapuje pád a vzestup 
olympismu v letech 1936-1948. Projekci exponátu doprovodil jako vždy svým osobitým verbálním 
projevem. Jak zaujal účastníky setkání nejlépe vystihují fotografie, víc není třeba dodávat... 
Podzimní setkání Olympsportu se neobyčejně vydařilo a všichni jste již zváni na to další, které se 
uskuteční v Brně v sobotu 19.4.2014.     
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Seminá ř  ČOA - Pierre de Coubert in a olympi jské hnutí   
 

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnila 14.11. 2013 vědecká 
konference "Pierre de Coubertin a olympijské hnutí". Konferenci uspořádala Česká olympijská 
akademie spolu s FTVS u příležitosti 150. výročí narození zakladatele novodobého olympijského 
hnutí. Dopolední část byla věnována pohledu pedagogickému, odpolední pak pohledu historickému a 
filosofickému. Své referáty přednesli nejpřednější naši (např. Antonín Rychtecký, František Kolář, 
Marek Waic, Anna Hogenová, Aleš Sekot) i zahraniční odborníci (Roland Naul z Německa a František 
Seman ze Slovenska). Dá se říci, že to byla akce velice zdařilá. Obohatila přítomné o řadu nových 
poznatků o životě a zvláště odkazu Pierra de Coubertina a  byla důstojnou připomínkou jeho 
významného jubilea. K úspěchu přispěla i účast delegace Slovenské olympijské akademie a našeho 
Olympsportu (Jaroslav Petrásek, Radek Jásek, Václav Diviš a Pavel Hladík). 
                                                                                                                              Pavel Hladík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájezd do Lausanne 
Náš člen Pavol Ondráška z Bratislavy připravuje s jednou bratislavskou cestovní kanceláří zájezd do 
švýcarského Lausanne. Zájezd se uskuteční pouze v případě naplnění kapacity autobusu. Proto 
přinášíme tuto zprávu a chceme znát předběžně zájem z řad členů Olympsportu. Pokud by byl 
z našich řad dostatečný zájem, bylo by možné trasu zájezdu směrovat přes Česko, kde by účastníci 
zájezdu mohli přistoupit.  
Hlavní náplní zájezdu je prohlídka Olympijského muzea v Lausanne a účast na velké sběratelské 
burze. Termín sběratelského setkání v Lausanne nám není zatím znám, proto přinášíme pouze náplň 
zájezdu: 
LAUSANNE –  Olympijské múzeum a zberateľské stretnutie 2014 
 

Termín:  ?? 
Program : 
1. deň: Odchod z Bratislavy v podvečerných hodinách, cesta nonstop cez Rakúsko,   
Nemecko do Švajčiarska. 
2. deň: V ranných hodinách príchod do "olympijského" LAUSANNE, terasovito rozloženom nad 
Ženevským jazerom, prehliadka olympijského múzea, zberateľské stretnutie, prehliadka mesta, 
podvečer  presun za Ženevu do Francúzska na ubytovanie 
3. deň: Po raňajkách presun do Lausanne, celodenná účasť na zberateľskom stretnutí v Olympijskom 
múzeu. 

   Večer odchod z Lausanne, cesta nonstop jazdou na Slovensko. 
4. deň: Predpokladaný návrat do Bratislavy v dopoludňajších hodinách.  
Predpokladaná cena zájazdu:  160-165 EUR        Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 22 EUR. 
 

V cene je zarátané: autokarová doprava, 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 
1x raňajky, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu. 

Případní zájemci nahlaste se předběžně redaktorovi. Jedná se o průzkum zájmu! 
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NOVINKY OLYMPSPORTU A ČESKÉ POŠTY 
 

 

V minulém čísle Zpravodaje chyběla u některých razítek 
vyobrazení dopisnic s přítiskem pro odběratele novinek. 
Dnes přinášíme reprodukce těchto chybějících dopisnic. 
Jen pro připomenutí OS 17-13 Fotbalová legenda 
českého fotbalu - Pepi Bican 100 let,  

OS 13-13  Mistrovství světa ve 
vodním slalomu - Praha 7, Petr 
Sodomka - 8x mistr světa , 
OS 18-13 White Water World 
Championship - Prague 2013 - Troja, 
zlato 3xK1ž, 3xC2m, stříbro 3xC1ž -    
                                                                 

                                                          Štěpánka   
                         Hilgertová,                       
                      Kateřina   
                                   Kudějová,  
                             Eva Ornstová, 

                                   

 
 
 
 
 
 

OS 19-13 Vodní slalom - Troja  2013 - Hradílek - zlato  
K1m, Prskavec - stříbro K1m, Volf, Štěpánek – stříbro 
C2m, 
OS 21-13 100 let kanoistiky v Čechách, mistryně světa Marta Pavlisová-Kohoutová 1938 
 
Úspěšná obhajoba v Davis Cupu 
Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem dokázali 
obhájit vítězství v Davis Cupu, když porazili 
domácí favorizované Srbsko v čele s Novakem 
Djokovičem. Cenu našeho vítězství nesnižuje ani 
fakt, že Srbové nehráli ve své nejsilnější 
sestavě. Na to se ale historie nebude ptát. Jsme 
tak teprve pátou zemí, které se obhajoba 
„Salátové mísy“ podařila. Olympsport na počest 
vítězství připravil strojové razítko, které bylo 
používáno 29.11.2013 na poště Praha 6 a 
dopisnici s přítiskem.  

 
100 let kanoistiky – pamětní list 
Zorganizováním mistrovství světa ve vodním slalomu, vydáním knihy, ale i oficiálním setkáním, 
které se uskutečnilo 23.listopadu, oslavil Český svaz kanoistiky sto let od svého založení. Střešní 
organizace pro turisty i závodníky byla založena v roce 1913, což si v Betlémské kapli připomněli 
sportovní legendy, přední světoví a evropští funkcionáři i další sportovní představitelé. Na galavečer 
přijel také předseda Mezinárodní kanoistické federace José Perurena Lopéz, který je i členem 
Mezinárodního olympijského výboru. 
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V Praze také zasedala exekutiva Evropské kanoistické asociace. 
"Nenechali si ujít tuto příležitost i proto, že před osmdesáti lety se 
konalo v Praze první mistrovství Evropy," uvedl Jan Boháč, 
předseda sekce rychlostní kanoistiky. O pět let let později, v roce 
1938, na MS získala premiérový titul pro Československo Marta 
Pavlisová, která byla připomenuta autorem příležitostného ručního 
razítka Jaroslavem Petráskem. Toto razítko bylo používáno Českou 
poštou v den oslav, 23.11.2013, na hlavní poště v Jindřišské ulici. 
Mimo dopisnici s přítiskem připravil Olympsport k oslavám pamětní 
list.    

    
120 let tenisu v Čechách,  

25 nejlepších tenistů na vlastních známkách  
Díky péči našeho člena a wimbledonského 
vítěze Jana Kodeše, vydá Česká pošta s.p. 
12.12. 2013 tiskový list, který obsahuje 25 
různých  známek s vyobrazením 18 tenistů a 
tenistek z historie i současnosti našeho tenisu. 
Známky výjdou v edici tzv. vlastních známek, ve 
které před nedávnem vyšly i Primátorské 
osmiveslice. Známky mají výplatní hodnotu „A“, 
tedy základní výplatné v tuzemsku a cena 
jednoho tiskového listu je 325.- Kč. Známky se 

nebudou prodávat jednotlivě, pouze jako celý tiskový list o 25 
známkách. Mimo tiskové listy jste si mohli objednat také soubor 25 kusů obálek s přítisky (každý jiný), opatřenými 
vždy jednou tenisovou vlastní známkou, orazítkovanou SR k výročí 120 let tenisu v zemích koruny České. Cena 
jednoho souboru byla předběžně stanovena na 600.- Kč za sadu 25 obálek.  
Na jednotlivých vlastních známkách jsou zleva doprava po řádcích:  

Radek Štěpánek, Ivan Lendl, Jiří Javorský, Tomáš Šmíd, Tomáš Berdych,  
Helena Suková, Ladislav Žemla, Martina Navrátilová, Karel Koželuh, Hana Mandlíková,  
Renata Tomanová, Jan Kodeš, Jaroslav Drobný, Ivan Lendl, Jaroslav Drobný,  
Miloš Mečíř, Roderich Menzel, Hana Mandlíková, Jan Koželuh, Petr Korda,  
Jan Kodeš, Petra Kvitová, Věra Suková, Jana Novotná, Martina Navrátilová.    

 

CZECH TEAM v Soči - J.Raška 
V předolympijském období bude Český olympijský výbor 
používat ve svém výplatním strojku příležitostný štoček 
CZECH TEAM  SOČI a z olympijské historie bude 
připomenutý  první olympijský vítěz ze ZOH 1968 v 
Grenoble Jiří Raška. Od kdy bude štoček používán není 
zatím známo.                                        -jpb- 

 
 

JEDNA ZPRÁVA NAVÍC 
 

Ještě do vánoc byste měli obdržet jubilejní 50. Knihovničku Olympsportu - OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 
autorů Hladíka a Petráska. Nezapomeňte si objednat publikaci k MS ve vodním slalomu a pamětní 
list ke křtu známky k MS ve vodním slalomu a ke 100.výročí vzniku kanoistiky v Čechách. 
                                                                                                                                         -jp- 
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Z korespondence Václava Robina Buška a Josefa Gruss e 

       
      Již n ěkolikrát jsem m ěl tu možnost seznámit Vás s r ůznými dod ělanými i nedod ělanými 
pracemi mého p ředch ůdce, Jardy Justýna. D ěkuji p řírod ě, že jsem m ěl ten š ťastný nápad a 
vydal jsem Marii Justýnové p říkaz „Zásadn ě nic nevyhazovat!“ Skute čně nic nevyhodila a 
pečliv ě tahala tašky plné všelijakých lejster, článk ů, rozpracovaných publikací a já nevím, 
čeho ješt ě autobusem do Prahy a p ředávala mi to v ětšinou ve škole. 
 No a já se v tom čas od času prohrabu, p řeberu a najdu. To poslední, co jsem našel 
je pro mne doslova bomba z doby ješt ě p řed vznikem Olympsportu. Dva t ři roky p řed p říchodem 
Pražského jara 1968 se už leccos uvol ňovalo a leccos už prošlo. Z řejm ě n ěkolik p řátel se 
soust ředilo okolo dvojice, možná trojice filatelist ů z jižních Čech. Dominantní úlohu m ěl 
tenkrát evangelický fará ř ze Strakonic, Václav Robin Bušek. Již tehdy byl v kontaktu s 
řadou olympijských sb ěratel ů z celého sv ěta. Bohatá korespondence se týkala výhradn ě 
problematiky sportovní a olympijské filatelie a zál ežitostmi vystavovatelskými. S ním 
dokonale spolupracoval Jarda Justýn z Milevska, tak to vyu čený peka ř, zam ěstnaný jako 
pracovník administrativy v ZVVZ Milevsko. Tím t řetím do party se o n ěco pozd ěji stal 
českobud ějovický snad kapitán, či major jednoho nejmenovaného útvaru, který m ěl pod palcem 
tenkrát velmi p řísn ě st řežený ormigový p řístroj a cyklostyl. Že zajiš ťoval n ěkolik prvních 
ro čník ů tisku zpravodaje už te ď mohu prozradit, v té dob ě však tajemství tisku zpravodaje 
znali krom ě t ěch t ří jen Zden ěk Slová ček a já. Abych se dlouho nerozkecával, vrátím se do  
d o b y  p ř e d o l y m p s p o r t o v s k é ,  u  k t e r é  j s e m  z a č a l .  
 Robin se dostal do kontaktu s Josefem Grussem. To byl v roce 1911-13 branká ř naší 
první hokejové reprezentace, potom fungoval jako ba fu ňář svazu šermí řů, stal se členem MOV, 
předsedou ČSOV, měl řadu dalších sportovních funkcí, byl p ředsedou Svazu filatelist ů a 
kromě toho všeho sv ětov ě uznávanou kapacitou v oboru porodnictví. V té naší  dob ě již 
důchodce a čestný p ředseda, jakož i pilný vystavovatel-filatelista. Já jsem objevil t ři 
dopisy, dva sm ěrem do Prahy a jeden do Milevska. Že pan profesor G russ m ěl z řejmě jisté 
zásluhy o vznik naší instituce je jisté, o s t a t n ě ,  p ř e č t ě t e  s i  j e  
s a m i .                                                                            –jp- 

 
Prof.dr.J.Grussovi 
Praha 
                                                          21. října 1965 Strakonice   
Vážený pane profesore! 
 

Velmi Vám d ěkuji za vzácné řádky, které jste mi v čera adresoval. T ěžko si dokážete 
představit radost, jakou jste mi jimi zp ůsobil. Protože se zmi ňujete o svém zám ěru zajít k 
Novákům a sondovat tu p ůdu pro naši myšlenku, dovoluji si Vám napsat obrate m. Snad mi 
prominete neformálnost mého dopisu. Netajím se tím,  že jste se mi svými řádky stal tak blízký, a č 
by se mi jakákoli formálnost v korespondenci zdála být h říchem. Cítím, že jsem se asi te ď odvážil 
příliš daleko, ale i kdyby Vám to bylo proti mysli, a ni Vy nem ůžete p řec zabránit tomu, abyste 
druhému byl blízký. 
 Le č už k v ěci samé. Je známo, že sbíraní olympijských známek i  u nás má  mnoho stoupenc ů. 
Sám jich znám hezkou řádku, dokonce i s jejich „poklady". V ětšinou však jsem zjistil, že tyto 
sbírky jsou po řádány neodborn ě, že chybí onen úst řední motiv. U p řevážné v ětšiny jde o usilovnou 
snahu vysbírat do poslední známky všechno, co vyšlo  k Olympijským hrám. A to i za cenu 
mnohdy neúm ěrných finan čních ob ětí. 

Olympijská filatelie podle mého názoru, podep řeného shodným mín ěním mnoha mých p řátel po 
celém sv ět ě, má  mít charakter dokumentární. Olympijská sbírka musí být historií ur čitého úseku 
olympijského hnutí, ilustrovaná filatelistickým  ma teriálem. Podtrhuji  toto poslední slovo - 
materiálem . Nelze považovat za dokonalou sbírku takovou, kter á bude postrádat  olympijská  razítka 
všeho druhu, celiny , aerofilatelistickou dokumentaci apod. Nutno p řiznat, že takto uspo řádané 
sbírky jsou u nás bohužel velmi vzácné. 
 Snažil jsem se dopátrat se p ří činy toho na r ůzných místech a zjistil jsem, že naši sb ěratelé 
jsou o tomto neznámkovém filatelistickém materiálu jen nedostate čně informováni. Ob čas se n ěco objeví 
ve Filatelii, leccos se vypátrá v zahrani čních odborných časopisech, ale systematické 
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informování chybí. To práv ě závidím sb ěratel ům v zahrani čí, kte ří nás v tomto ohledu daleko 
předběhli (a to  nejen na západ ě). 

Představoval  jsem si proto, že p ři novém úst ředí by byla vytvo řená 
samostat ná nám ětová sekce pro SPORT a v n ěm hlavn ě pro OLYMPIJSKÉ HNUTÍ. Jejím 
úkolem by bylo informovat pravideln ě a v čas zainteresované sb ěratele o všech 
novinkách a znovu zd ůraz ňuji nejen známkových z tohoto oboru. Zp ůsob bychom 
jist ě našli. Možno p řece uvažovat nejen o Filatelii, ale možná i o jiném  tisku 
(Mladá fronta, Lidové noviny, Stadion, Sport). Tato  sekce nebo komise by také 
vedla sb ěratele k prohloubení jejich práce. Jen tak mimochod em: Já ve své olympijské 
sbírce mám zahrnuto nejen vše, co se objevilo k r ůzným Olympiádám, ale i historii 
OH v antice, olympijské osobnosti, olympijské kongr esy, p řenos olympijských 
pochodní, nositele olympijských poct a to nejen med ailí apod. O č snazší by bylo, 
kdybychom si tuto sb ěratelskou práci mohli mezi sebe rozd ělit, a v ní se 

specializovat! Kolik takové práce možná je n ěkde u nás již ukryto a my o tom nevíme? 
Kolika met bychom takto spole čně mohli dosáhnout? 

Nejde tedy o "hraní si na vlastním píse čku“, snad dokonce za zády úst ředního 
orgánu. Vím sice, že jsme národem konfere čním, ale mnoho řečí neznamená ješt ě mnoho práce. 
Nikdo z t ěch, kdo jsou v čele, se nemu SÍ bát o své míste čko a postavení. Nutn ě však musíme 
žádat, aby v komisích byli i skute ční odborníci. Zmínil jste se o hodnocení V AŠÍ sbírky v Žatci. 
Srde čně jsem se zasmál. Nikdy jsem Vaši sbírku nevid ěl, ale cítím, že byla zpracována na slovo vzatým 
odborníkem, nejen filatelistou, ale i znalcem olymp ijským. Pro žateckou jury to ovšem sta čilo jen na 
II. cenu. Ostatn ě jsem na tom stejn ě. Má sbírka z VERSO TOKYO v Rimini získala pozlacen ou medaili a  v 
Žatci rovn ěž jen II.cenu. I zde by bylo úkolem komise, aby jur ymany z úst ředí pou čila jak k hodnocení 
takovýchto sbírek p řistupovat.  

V NDR existuje Gesellschaft zum Forderung der Olymp ischen Gedankens. Nevím, zda 
i my máme n ěco takového. Nikdy jsem o tom aspo ň neslyšel. Vím však, že tato 
organizace se v NDR snaží ze všech hledisek o popul arizaci olympijského hnutí. Tak řka 
pravideln ě odtud dostávám jejich zprávy a je mi to jako Čechu líto. Nem ůže-li cos 
podobného vzniknout u nás? Myslím však, že i náš ČSOV by m ěl využít filatelie k 
popularizaci této vznešené ideje v naší vlasti. Mož ná, že i on by mohl na váhy 
rozhodování našeho filatelistického Úst ředí p řihodit své závaží. Pak by se ovšem 
nezbytn ě musil cítit zavázán k tomu, že by t ěm, kdo na poli olympijské filatelie 
budou pracovat, skýtal pot řebné a nutné informace. 

V sou časné situaci mi český olympijský sb ěratel - pokud nemá dobré zahrani ční 
styky, p řipadá jako zapadlý vlastenec. Nikdo neprojevuje o n ěj zám ěrný zájem. Jsem 
např. mnoha p řáteli v cizin ě dotazován, zda jsou na našich známkách skute čně 
vyobrazeni Zátopek, jeho žena Dana, Nina Dumbaze ne bo Eva Bosáková (emise k OH 1956 
případn ě k římským OH). A m y jim nem ůžeme říci nic positivního, protože ani od Ú ČSF 
ani od ministerstva spoj ů se nic nedovíme.Ani od ČSOV jsem se nic nedov ěděl, p řesn ěji 
řečeno – nedostal jsem na své dotazy odpov ědi. Víte nap ř. Vy n ěco ur čitého o 
nazna čených známých sportovcích, p řípadn ě o jiných? 

O to tedy jde! V dopise možno být jen stru čný. Pokusil jsem se o to. Chci, aby 
i ostatní sb ěratelé a zejména mladší v ěděli, že do olympijské sbírky pat ří i naše 
známka se Sukem, ba i Švabinský, t řebas v Los Angeles 1932 nesklidili vav říny, že na 
známkách Finska vyobrazená v ěž stadionu v Helsinkách je oslavou Joivinaitta, že 
razítkem byl ex post oslaven i hrdina ze Stockholmu  Jim Thorpe, že stejný materiál 
zv ěčnil olympijské vít ěze Kiliusovou s Baumlerem, slavného Thiedemannova k oně atd. To 
nenapsal dosud nikdo ani do Filatelie ani do jiného  časopisu, ale p řece by to 
olympijský filatelista m ěl v ědět. Bez organizace, která soust ředí sv ůj zájem výhradn ě 
na tuto práci, ovšem není nad ěje, že v ědomosti a  zkušenosti jedince se stanou 
majetkem v ědomí celého kolektivu. 

Jsem pyšný na to, že jste nazna čil možnost dalšího koresponden čního styku. Vím 
ovšem, že já mohu od Vás jen získávat, protože Vy j ste p římo žil v prost ředí, o 
kterém já se mohu jen sporadicky n ěkde n ěco do čítat. Ostatn ě: nenapíšete i Vy své 
olympijské pam ěti? Jsem p řesv ědčen, že by to bylo velmi záslužné dílo, za které by 
Vám mnoho lidí nejen u nás bylo vd ěčno. 

Ješt ě jednou Vám mnohokrát d ěkuji za vlídná slova, Váš zájem i ochotu pomoci. 
Biji se za tuto ideu  již řadu let. Necítím se však tak stár, abych se nemohl prát i 
nadále. Jde o v ěc, která stojí za to. Ale  i obstarožní sportsman jako já, musí um ět 
někdy prohrávat. 

Přeji Vám vše dobré, hodn ě zdraví a mnoho interven čních úsp ěchů. Vám up římně 
oddaný 
         V.R.Bušek    
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Vážený pane!  

Včera m ě postoupil Váš doporu čený dopis ze dne 21.X. p.Dr.Kroutil m ůj nástupce v 
MOV Na poří čí,kam docházím jednou týdn ě na porady.Se zájmem jsem si p řečetl jeho 
obsah a slibuji Vám, mám li se ujmouti Vašeho návrh u,že se musím nejprve p řesv ědčiti 
a jinak tomu ani býti nem ůže,jak se k této v ěci staví výbor "Úst ředí 11 po p řípad ě jeho 
komise thematických sb ěratel ů.Nejbližší p říležitost k tomu se mi naskýtá tuto 
neděli,kdy proto navštívím vým ěnnou sch ůzi u Novák ů,kam pravideln ě nedocházím a 
výsledek Vám sd ělím. I když dopadne záporn ě, není celá v ěc ztracena,pon ěvadž p ři 
našem takto zahájeném spojení se m ůžeme dohodnouti jak dále o v ěci uvažovati neb 
dokonce postupovati.Já, p ředem podle svých dosavadních zkušeností mohu Vám sd ěliti, 
že mnoho pochopení pro v ěc samu tam neo čekávám.Jist ě mi namítnou asi toto.Pro nové 
sdružení je zapot řebí n ějaké jednotící myšlénky a tu mají sb ěratelé obstaránu ve 
svých sdruženích,která jsou op ět soust ředěna v "Úst ředí" a toto má s dostatek 
postaráno o nám ětové sbírání ve své k tomu ur čené komisi.Tedy na č tvo řiti nové 
sdružení?Zdánliv ě je toto vysv ětlení správné já si však dovedu p ředstaviti, o č Vám 
vlastn ě jde.a č neznám všechny Vaše d ůvody a Vaše p řání. 
Bylo by tedy dob ře, d říve ješt ě než Vám podám zprávu o tom, jak jsem pochodil, 
kdybyste se laskav ě rozepsal pon ěkud podrobn ěji o Vašem  návrhu a pak m ůžeme pro další 
zůstati již v písemném styku. 

Jak vidím z Vašeho dopisu, jste vcelku zpraven o mé  filatelistické činnosti, kterou 
ve zkratce zopakuji. Do minulého roku byl jsem od r oku 1946 členem FIP za Čechy a 
když jsem vloni abdikoval, dali mi medajli a jmenov ali m ě čestným p ředsedou..V 
úst ředí S ČSF jsem býval po řadu let  předsedou kdy se mi dvakrát poda řilo sjednotiti 
rozvad ěnou českou filatelii. Sám  jsem sb ěratelem, mezinárodn ě však nevystavuji, mám 
proto své d ůvody, sportovní a olympijské známky sbírám po léta a ukázku z nich jsem 
letos na zvláštní požádání vystavoval v Žatci, kde jsem obdržel 2.canu výstavy, ovšem v 
souvislosti s  jinými sbírkami. 

To jsem uvád ěl pouze proto, abych se alespo ň trochu p ředstavil jako filatelista, 
který pro Vaše návrhy m ůže míti pochopení. 

Doufám, že po tomto vzájemném p ředstavení z ůstaneme v písemném spojení a 
uvidíme, co se nám poda ří v budoucnu uskute čniti. 

prozatím se t ěším na Vaše další zprávy, Vám oddaný 
 

 
 

 
Prof.dr.J.Grussovi 
Praha 
                                                                    5.listopadu 1965 
Vážený pane profesore! 
 

Velmi Vám d ěkuji za vzácné řádky, které jste mi v čera adresoval. T ěžko si dokážete 
představit radost, jakou jste mi jimi zp ůsobil. Protože se zmi ňujete o svém zám ěru zajít k 
Novákům a sondovat tu p ůdu pro naši myšlenku, dovoluji si Vám napsat obrate m. Snad mi 
prominete neformálnost mého dopisu. Netajím se tím,  že jste se mi svými řádky stal tak blízký, a č 
by se mi jakákoli formálnost v korespondenci zdála být h říchem. Cítím, že jsem se asi te ď odvážil 
příliš daleko, ale i kdyby Vám to bylo proti mysli, a ni Vy nem ůžete p řec zabránit tomu, abyste 
druhému byl blízký. 
 Le č už k v ěci samé. Je známo, že sbíraní olympijských známek i  u nás má  mnoho stoupenc ů. 
Sám jich znám hezkou řádku, dokonce i s jejich „poklady". V ětšinou však jsem zjistil, že tyto 
sbírky jsou po řádány neodborn ě, že chybí onen úst řední motiv. U p řevážné v ětšiny jde o usilovnou 
snahu vysbírat do poslední známky všechno, co vyšlo  k Olympijským hrám. A to i za cenu 
mnohdy neúm ěrných finan čních ob ětí. 

Olympijská filatelie podle mého názoru, podep řeného shodným mín ěním mnoha mých p řátel po 
celém sv ět ě, má  mít charakter dokumentární. Olympijská sbírka musí být historií ur čitého úseku 
olympijského hnutí, ilustrovaná filatelistickým  ma teriálem. Podtrhuji  toto poslední slovo - 
materiálem . Nelze považovat za dokonalou sbírku takovou, kter á bude postrádat  olympijská  razítka 
všeho druhu, celiny , aerofilatelistickou dokumentaci apod. Nutno p řiznat, že takto uspo řádané 
sbírky jsou u nás bohužel velmi vzácné. 
 Snažil jsem se dopátrat se p ří činy toho na r ůzných místech a zjistil jsem, že naši sb ěratelé 
jsou o tomto neznámkovém filatelistickém materiálu jen nedostate čně informováni. Ob čas se n ěco objeví 
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ve Filatelii, leccos se vypátrá v zahrani čních odborných časopisech, ale systematické 
informování chybí. To práv ě závidím sb ěratel ům v zahrani čí, kte ří nás v tomto ohledu daleko 
předběhli (a to  nejen na západ ě). 

Představoval  jsem si proto, že p ři novém úst ředí by byla vytvo řená samostat ná nám ětová 
sekce pro SPORT a v n ěm hlavn ě pro OLYMPIJSKÉ HNUTÍ. Jejím úkolem by bylo informo vat pravideln ě 
a v čas zainteresované sb ěratele o všech novinkách a znovu zd ůraz ňuji nejen známkových z tohoto 
oboru. Zp ůsob bychom jist ě našli. Možno p řece uvažovat nejen o Filatelii, ale možná i o jiném  
tisku (Mladá fronta, Lidové noviny, Stadion, Sport) . Tato sekce nebo komise by také vedla 
sběratele k prohloubení jejich práce. Jen tak mimochod em: Já ve své olympijské sbírce mám zahrnuto 
nejen vše, co se objevilo k r ůzným Olympiádám, ale i historii OH v antice, olympi jské osobnosti, 
olympijské kongresy, p řenos olympijských pochodní, nositele olympijských p oct a to nejen medailí 
apod. O č snazší by bylo, kdybychom si tuto sb ěratelskou práci mohli mezi sebe rozd ělit, a v ní 
se specializovat! Kolik takové práce možná je n ěkde u nás již ukryto a my o tom nevíme? 
Kolika met bychom takto spole čně mohli dosáhnout? 

Nejde tedy o "hraní si na vlastním píse čku“, snad dokonce za zády úst ředního 
orgánu. Vím sice, že jsme národem konfere čním, ale mnoho řečí neznamená ješt ě mnoho práce. 
Nikdo z t ěch, kdo jsou v čele, se nemu SÍ bát o své míste čko a postavení. Nutn ě však musíme 
žádat, aby v komisích byli i skute ční odborníci. Zmínil jste se o hodnocení V AŠÍ sbírky v Žatci. 
Srde čně jsem se zasmál. Nikdy jsem Vaši sbírku nevid ěl, ale cítím, že byla zpracována na slovo vzatým 
odborníkem, nejen filatelistou, ale i znalcem olymp ijským. Pro žateckou jury to ovšem sta čilo jen na 
II. cenu. Ostatn ě jsem na tom stejn ě. Má sbírka z VERSO TOKYO v Rimini získala pozlacen ou medaili a  v 
Žatci rovn ěž jen II.cenu. I zde by bylo úkolem komise, aby jur ymany z úst ředí pou čila jak k hodnocení 
takovýchto sbírek p řistupovat.  

V NDR existuje Gesellschaft zum Forderung der Olymp ischen Gedankens. Nevím, zda 
i my máme n ěco takového. Nikdy jsem o tom aspo ň neslyšel. Vím však, že tato 
organizace se v NDR snaží ze všech hledisek o popul arizaci olympijského hnutí. Tak řka 
pravideln ě odtud dostávám jejich zprávy a je mi to jako Čechu líto. Nem ůže-li cos 
podobného vzniknout u nás? Myslím však, že i náš ČSOV by m ěl využít filatelie k 
popularizaci této vznešené ideje v naší vlasti. Mož ná, že i on by mohl na váhy 
rozhodování našeho filatelistického Úst ředí p řihodit své závaží. Pak by se ovšem 
nezbytn ě musil cítit zavázán k tomu, že by t ěm, kdo na poli olympijské filatelie 
budou pracovat, skýtal pot řebné a nutné informace. 

V sou časné situaci mi český olympijský sb ěratel - pokud nemá dobré zahrani ční 
styky, p řipadá jako zapadlý vlastenec. Nikdo neprojevuje o n ěj zám ěrný zájem. Jsem 
např. mnoha p řáteli v cizin ě dotazován, zda jsou na našich známkách skute čně 
vyobrazeni Zátopek, jeho žena Dana, Nina Dumbaze ne bo Eva Bosáková (emise k OH 1956 
případn ě k římským OH). A m y jim nem ůžeme říci nic positivního, protože ani od Ú ČSF 
ani od ministerstva spoj ů se nic nedovíme.Ani od ČSOV jsem se nic nedov ěděl, p řesn ěji 
řečeno – nedostal jsem na své dotazy odpov ědi. Víte nap ř. Vy n ěco ur čitého o 
nazna čených známých sportovcích, p řípadn ě o jiných? 

O to tedy jde! V dopise možno být jen stru čný. Pokusil jsem se o to. Chci, aby 
i ostatní sb ěratelé a zejména mladší v ěděli, že do olympijské sbírky pat ří i naše 
známka se Sukem, ba i Švabinský, t řebas v Los Angeles 1932 nesklidili vav říny, že na 
známkách Finska vyobrazená v ěž stadionu v Helsinkách je oslavou Joivinaitta, že 
razítkem byl ex post oslaven i hrdina ze Stockholmu  Jim Thorpe, že stejný materiál 
zv ěčnil olympijské vít ěze Kiliusovou s Baumlerem, slavného Thiedemannova k oně atd. To 
nenapsal dosud nikdo ani do Filatelie ani do jiného  časopisu, ale p řece by to 
olympijský filatelista m ěl v ědět. Bez organizace, která soust ředí sv ůj zájem výhradn ě 
na tuto práci, ovšem není nad ěje, že v ědomosti a  zkušenosti jedince se stanou 
majetkem v ědomí celého kolektivu. 

Jsem pyšný na to, že jste nazna čil možnost dalšího koresponden čního styku. Vím 
ovšem, že já mohu od Vás jen získávat, protože Vy j ste p římo žil v prost ředí, o 
kterém já se mohu jen sporadicky n ěkde n ěco do čítat. Ostatn ě: nenapíšete i Vy své 
olympijské pam ěti? Jsem p řesv ědčen, že by to bylo velmi záslužné dílo, za které by 
Vám mnoho lidí nejen u nás bylo vd ěčno. 

Ješt ě jednou Vám mnohokrát d ěkuji za vlídná slova, Váš zájem i ochotu pomoci. 
Biji se za tuto ideu  již řadu let. Necítím se však tak stár, abych se nemohl prát i 
nadále. Jde o v ěc, která stojí za to. Ale  i obstarožní sportsman jako já, musí um ět 
někdy prohrávat. 

Přeji Vám vše dobré, hodn ě zdraví a mnoho interven čních úsp ěchů. Vám up římně 
oddaný 
                V.R.Bušek    
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V Š E  O  O L Y M P I J S K Ý C H  H R Á C H  
 

Všichni, kteří sbírají filatelistické materiály s olympijskou tématikou, hledají jistě co nejvíce 
informací. A to jak o průběhu her, výsledcích, zúčastněných zemích a sportovcích. Všechny tyto 
informace můžete najít rychle na internetových stránkách www. sports-reference. com. A z vlastní 
zkušenosti můžu říct, že to stojí opravdu za to. Třeba u výsledků nenajdete jenom kompletní 
výsledky finálových soutěží, ale i všech rozběhů, rozplaveb, rozjížděk a kvalifikací. V podrobnostech 
jsou trošku ošizeny míčové hry (například výsledky poločasů), ale to danou věc nezmenšuje. Můžete 
si také vyhledat medailovou úspěšnost zemí a složení jejich výprav na jednotlivých hrách, a to 
včetně stále ještě opomíjených uměleckých soutěží. Jestlipak jste věděli, že do našich olympijských 
sbírek patří i Max Švabinský? Tak já vám prozradím, že ano. Že byl vlastně také olympionikem, 
protože umělecké soutěže nebyly ve své době jenom okrajovou záležitostí a stály na roveň soutěžím 
sportovním. Najdete zde i přehledné údaje o účastnících her, stačí klepnout na příslušné jméno a 
máte zde životopisné údaje i všechny výsledky daného účastníka. V této oblasti trošku pozor, někdy 
jsou tam chyby v křestních jménech. Zajímavostí je, že příslušná jména si můžete přečíst i v jeho 
rodné řeči, což je dobré zvláště u slovanských jmen, protože v angličtině člověk někdy tápe, o koho 
vlastně jde. Ale, co bych dlouze vykládal, podívejte se sami, určitě to stojí za to a věřím, že se na 
stránky budete dost často vracet.         Pavel Hladík 

 
 

V í t  H o lub ec  –  p r ůko p n ík  sp o r t o vn í  t e l ev i z n í  ž u r na l i s t i ky  
 

Letos v červnu zemřel sportovní novinář a televizní reportér s podmanivým hlasem Vít Holubec. 
Shodou okolností a díky Honzovi Petrásovi se mi do sbírky dostala zajímavá pohlednice 
z fotbalového MS 1966 v Anglii podepsaná reportéry Karlem Mikyskou a Vítem Holubcem, kterého 
mohu alespoň takto dokumentovat.  
Vít Holubec se narodil 8.10.1928 v Olomouci a zemřel 8.6.2013 v Praze. Jako novinářský elév 
začínal v roce 1947 v Ostravě ve Svobodném slově. V letech 1948-1951 působil jako redaktor 
v Mladé frontě. Vojenskou službu si odkroutil v Armádním rozhlase. Od roku 1955 spoluvytvářel 
v Československé televizi nový fenomén ve sportovní žurnalistice – přímý televizní přenos.  
Jako televizní komentátor si premiéru prožil 4.2.1955 při přátelském hokejovém utkání ČSR se 
švédským týmem IF Leksand. V dlouhém časovém období 1955-1989 komentoval přímé přenosy 
celé řady sportů, zejména však fotbalových zápasů. Zúčastnil se šesti fotbalových MS (1966-1986) a 
olympijské hry okomentoval v letech 1960-1988, samozřejmě nevynechal řadu hokejových 
šampionátů. Jeho slavný úvodní pozdrav „Sportu zdar a fotbalu zvlášť„ se vryl do paměti mnoha 
Čechů a Slováků.  
Vít Holubec byl také v roce 1956 jedním ze tří spoluzakladatelů dodnes oblíbené relace Branky body 
vteřiny (sekundy). Společně pak s Františkem Steinerem a O. Brůhou byli v roce 1968 autory 
poutavé knihy „Život bez nedělí„ a s Karolem Polákem napsali knihu „Priviazani k mikrofonu„ (1972).  

K výročí 75. let založení Československého fotbalového svazu byl vyznamenán Zlatým odznakem. 
Prestižní cenu Československé televize „Zlatý krokodýl„ obdržel v roce 1976. Že byl veselým a 
vtipným společníkem jsme poznali nejen z televize, ale svědčí o tom i rozverný text na uvedené 
pohlednici z fotbalového MS 1966. 

Stanislav Kamenický 
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Malý velký muž Dorando Pietri 
Znáte ten příběh, který se odehrál roku 1908 v Londýně při čtvrtých Olympijských hrách? Všechny 
tehdy nadchl dramatický závěr maratónského běhu, který ukázal, že nemusí vždy vyhrát silný 
favorit. 
24.července 1908 před Windsorským palácem odstartovalo 56 závodníků z šestnácti zemí světa na 
maratónskou trať. Složení závodníků bylo různorodé. Nápadnou figurkou však byl pro svou drobnou 
postavu italský cukrář jménem Dorando Pietri, který měl za sebou již několik úspěchů, ale i 
neúspěchů v Itálii i ve světě. 

Poté, co ve 14:33 princezna z Walesu 
odstartovala závod, ujala se vedení trojice 
Angličanů Jack, Price a Lord, kteří udávali 
svižné tempo. Dorando Pietri zatím vzadu 
šetřil síly na druhou půli běhu, ale na 
dvaatřicátém kilometru byl již druhý za 
favoritem závodu, jihoafričanem Charlesem 
Heffersonem. Po zprávě, že jihoafričan marně 
bojuje s těžkou krizí Dorando přidal a 
skutečně, na 39. kilometru Heffersona 
předběhl. 
Do cíle zbývaly poslední kilometry. Toho dne 
však bylo v Londýně nebývalé horko a 
Dorando Pietri se potýkal s dehydratací a 
energetickou ztrátou způsobenou prudkým 

zrychlením. Doběhl sice na White City Stadium, ale byl již natolik vyčerpaný, že si pletl směr a 
poprvé upadl na zem. 
V cílové rovince upadl běžec ještě čtyřikrát, ale 
s pomocí novináře a soudce se opět zvedal a za 
dlouhých deset minut se probojoval posledními 
dvěma sty metry a naprosto vyčerpaný dorazil do 
cíle jako první. Za okamžik dorazil Američan John 
Hayes, jehož tým okamžitě podal protest proti 
tomu, že Italovi byla poskytnuta během závodu 
pomoc. Protestu bylo vyhověno a Dorando 
diskvalifikován. 
Jeho výkon však natolik silně zapůsobil na 
všechny přihlížející, že sama královna udělila 
Dorandovi pozlacený stříbrný pohár jako náhradu 
za zlatou medaili. Díky novinám se stal Ital tak 
slavným, že byl v zápětí pozván do Ameriky, kde absolvoval mnoho závodů, mimo jiné vítězný 
odvetný závod s Johnem Hayesem. Po návratu do Itálie pokračoval v profesionální kariéře a za 
utržené peníze postavil luxusní hotel v Capri. 

A aby toho nebylo málo, člověk s hlásnou troubou, který 
běžce podíprá na známé fotografii, nebyl nikdo jiný než 
spisovatel Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmese a 
Ztraceného světa, který na Olympijských hrách v Londýně 
pracoval jako korespondent The Times. 
                                  Převzato z internetu: adeo.cz/blog 
 
To je reprodukce článku, který byl publikován 15.9. 2010 
na internetu v Adeo blogu. Příběh, který sportovní příznivci 
v drtivé většině znají. Méně známé je to, co je uvedeno 
v posledním odstavci článku o anglickém spisovateli 
Arthuru Conanu Doylovi. Pátral jsem na internetu po 
článcích, kde by byla zmínka o účasti duchovního otce 
Sherlocka Holmese na olympijských hrách v roce 1908 
v Londýně jako korespondenta The Times. A objevil jsem 
článek, který uvádí na pravou míru některá fakta, uvedená 
v článku Malý velký muž Dorando Pietri.  
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Nov i ná ř  na  o l ymp i j s kých  h rá ch  
 

Během olympijských her v Londýně 1908 popsal Sir Arthur Conan Doyle v článku pro Daily Mail 
dramatický příchod Doranda Pietriho na stadion i jeho boj až do cílové pásky. Poznamenal také, že 
jeho vítězství bylo zrušeno prostým rozhodnutím soudce. Výkon maratónského běžce Pietriho 
Conana Doyla tak ohromil a zároveň i dojal, že se stal promotérem sbírky pro nešťastného Itala. Že 
nebyl sám, na koho zapůsobil závěr maratónského závodu, o tom svědčí vybraných více než 300 
liber, což na tehdejší dobu nebyla malá suma. V článku Conana Doyla jsou uvedena také jména 
osob, které se pohybovaly na atletické dráze vedle italského běžce. Vpravo od sportovce 
s megafonem je traťový komisař Andrew Jack, druhým je pak šéf zdravotnického personálu dr. 
Michael Bulger. Tak je legenda, že chlapík s megafonem je sám Conan Doyle, objasněna samotným 
Doylem. Slavný spisovatel ve skutečnosti seděl na tribuně, jen pár metrů od cílové čáry, protože byl 
pověřen lordem Northcliffem vypracováním záznamu závodu pro Daily Mail. Ne tedy pro The Times, 
jak je také chybně uvedeno v předchozím článku. 

Třetí chybou v článku je pak údaj, že Pietri si 
otevřel luxusní hotel v Capri. Za tři roky své 
profesionální kariéry běžel Pietri v 46 závodech a 
dokázal si tak vydělal obrovskou částku 
200 000 lir. Investoval ji do luxusního hotelu 
v Carpi, který si otevřel spolu se svým bratrem 
Ulpianem. To, že si otevřel hotel v Carpi a ne 
v Capri dokládá i dobová pohlednice. Maratóncovo 
charisma však jeho investici ochránit nedokázalo. 
Hotel zkrachoval. Dorando se přestěhoval do San 
Rema, kde si otevřel autoopravnu s taxislužbou a 
kde žil až do své smrti v roce 1942. Zemřel na 
infarkt ve věku 56 let. 
Centenario Dorando Pietri, byl pojmenován 

maratón, připomínající londýnské drama nejslavnějšího italského maratónce, který se běžel 12. října 
2008 a jeho trasa vedla z Maranella přes Modenu a Solieru až do Pietriho Carpi. Sté jubileum této 
události bylo připomenuto i ve filatelii. Řadu těchto artefaktů jsme publikovali i na stránkách našeho 
Zpravodaje.                                                      

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                        
                                                                                                                                   -jpb- 
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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 6 4 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (3. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA  
 
KINGDOM Roger (USA)  – zlato v běhu na 110m překážky 
FM Z NEVIS 1992 Yv. 630 (630/3) Mi. 660 (659/66) 
  UGANDA 1989 Yv. 543 (543/6) Mi. 638 (638/41) 
  MALEDIVY  1992 Yv. 1485 (1480/7) Mi. 1743 (1738/45) 
  GRENADA GRENADINES   1992 Yv. 1300 (1298/302) Mi. 1539 (1535/44) 
 
KORIR Julius (Ke ňa) – zlato v běhu na 3000m překážky 
FM Z GABON  1984 Yv. BF47 Mi. BF51 (916/9) 
  MALI  1985 Yv. A500 (A498/500) Mi. 1022 (1020/2) 
 
JEFFERSON Thomas Theodore (USA)  – bronz v běhu na 200m 
FM Z GUINEA 1985 Yv. BF50 Mi. BF121 
                                (se jménem na okraji BF, viz reprodukce u Lewis, lehká atletika) 
 
JOHNSON „Ben“ Benjamin jr. (Kanada)  – bronz v běhu na 100m a ve štafetě na 4x100m (družstvo ve složení 
Desai Williams, Anthony Sharpe, Sterling Hinds a Ben Johnson) 
FM Z GAMBIA  1990 Yv. 966 (965/8) Mi. 1071 (1070/7) 
  GUINEA 1985 Yv. BF50 Mi. BF121 
                                       (se jménem na okraji BF, viz reprodukce u Lewis, lehká atletika) 
  SIERRA LEONE  1990 Yv. 1250 (1250/3) Mi. 1509 (1509/16) 
 
JOYNER Alfredrick Alphonzo (USA)  – zlato v trojskoku 
FM Z NIGER 1984 Yv. A328 (A325/8) Mi. 903 (900/03) 
 
JOYNER-KERSEE Jacqueline „Jackie“ (USA)  – stříbro v atletickém 
sedmiboji v soutěži žen               (filatelistický materiál viz XXIV. Olympiáda) 
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LILLAK Kristina (Finsko)  – stříbro v hodu oštěpem v soutěži žen 
FM Z FINSKO 1994 Yv. 1219 (1217/20) Mi.1253 (1251/4) 
     Yv. BF12 (série) Mi. BF12 (s 1251/4) 
                       (vydáno v aršíku se skupinou evropských atletů) 
 
LOGHIN MIchaela (Rumunsko)  – stříbro ve vrhu koulí v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1984             strojové razítko používané v Bacau 5 15.8.1984 
 
LOPES Carlos (Portugalsko)  – zlato v běhu maratonském 
FM Z PARAGUAY  1986 Yv. 2272 (2268/74) Mi. 4051 (4047/53) 
   1987 Yv. 2323 (2322/5) Mi. 4144 (4143/6) 
    (Yv. 2272 s přetiskem „Olymphilex 87“) 
 
LOVIN Fita (Rumunsko) – bronz v běhu na 800m v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1984             strojové razítko používané v Bacau 3 13.8.1984 
    (spolu s ostatními, reprodukce viz u Cojocaru) 
 
LOSCH Claudia (Spolková republika N ěmecko)  – zlato ve vrhu koulí v soutěži žen 
FM Z AIUTAKI 1984 Yv.405 (404/7) Mi. 534 (533/6) 
  GAMBIA  1984 Yv. 559 (559/64) Mi. 576 (576/81) 
  MALEDIVY 1985 Yv. 1001 (998/1001) Mi. 1106 (1103/6) 
  PARAGUAY  1987 Yv. A1051 (A1047/51) Mi. 4134 (4130/4) 
    Yv. 1051a (1050/1a) Mi. Kb4134 (Kb4134/4) 
                                        (vydané v miniaršíku se 4 exempláry 105 a 4 exempláry 1051) 
   1985 s kuponem v pravém dolním rohu aršíku 
    Yv. (2143a (2137/43) Mi. Kb3830 (3824/30) 
   1988 Yv. 2270 (2268/74) Mi. 4049 (4047/53) 
    Yv. 2286a Mi. Kb4078  
      (s přetiskem „Olymphilex 87“ na Yv.2143a) 
    Yv. 2228a  Mi. Kb3966  
          (s přetiskem „X. Juegos Panamericanos“ na Yv. 2143a) 
    (reprodukce viz u Gonzales) 
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LEWIS Carl Frederick Carleton (USA)  – zlato v běhu na 100m, zlato v běhu na 200m, zlato ve štafetě na 4x100m 
a zlato ve skoku dalekém 
FM Z  AZERBAJDŽÁN  1996 Yv. 267 (267/73) Mi.289 (289/95) 
  STŘEDOAFR. REP. 1989 Yv. BF97 Mi. BF454 (1359) 
    1985 Yv. A309 (A309/12) Mi. 1086 (1086/9) 

    (se štafetou) 
  POBŘEŽÍ SLONOVINY 1984 Yv. A91 (A90/3) Mi. 839 (839/41) 
  COOKOVY OSTROVY 1984 Yv. 798 (796/8) Mi. 1009 (1007/9) 
  GAMBIA 1990 Yv. 966 (965/8) Mi. !1071 (1070/7) 
    (s Johnsonem) 

    1996 Yv. 2178 (2170/8) Mi. 2419 (2402/19) 
     (se Smith ze štafety) 

  GUINEA 1985 Yv. BF50 Mi. BF121 (1018) 
                         (na horním okraji BF uveden seznam závodů s jinými jmény vítězů) 
  GUINEA BISSAU  1984 Yv. 321 (321/7) Mi. 818 (818/24) 
  GUYANA 1988 Yv. 2050UE (2050UB/UE) Mi. 2495 (2492/9) 
                                   s jinou hodnotou v  Yv. BF20H (20E/H) Mi. BF45 (41/50) 
                    (existuje s orámováním ve zlaté i stříbrné barvě) 
   1988 Yv. BF Mi. BF40 
                          (s fotografií medailí dle států) 
   1996 Yv. BF254 Mi. BF 
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   GHANA 1996 Yv. 1712 (1712/5) Mi. 2186 (2174/89) 
  MALEDIVY 1989 Yv. 1180 (1179/82) Mi. 1326 (1325/8) 

   NIGER 1984 Yv. A325 (A325/8) Mi. 900 (900/3) 
NIKARAGUA  1992 Yv. 1691 (1687/93) Mi. 3154 (3150/6) 
PALAU  1992 Yv. BF15 (13/8) Mi. BF17 (15/20) 
PARAGUAY  1987 Yv. A1048 (A1047/51) Mi. 4131 (4130/4) 

  PENRHYN 1988 Yv. 345 (345/8) Mi. 489 (489/92) 
 

 

Pokračování p říště                                                                          Z italského originálu p řipravil Laco Kajaba  
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SPORTOVNÍ RAZÍTKA ČESKÉ REPUBLIKY 2013 
 

13/01 170 04  PRAHA 74 
MISTROVSTVÍ / SVĚTA / NOVÉ MĚSTO NA 
MORAVĚ / BIATHLON / 2013 / 7. – 17. 2.2013 
OVS „61343382“   od 21. 1.  do 24. 3. 

 
 

13/02 PRAHA 1 
MISTROVSTVÍ / SVĚTA / NOVÉ MĚSTO NA 
MORAVĚ / BIATHLON / 2013 / 7.2.2013  
PR „“   7. 2. 
 

 

13/03 160 00  PRAHA 6 
JARMILA / MACHA ČOVÁ / MISTRYNĚ SVĚTA / V 
DRÁHOVÉ / CYKLISTICE / 2013  
OVS „3“   15. 3. 

 
 

13/04 160 00  PRAHA 6  
PAVEL MASLÁK / MISTR EVROPY / V B ĚHU NA 
400 M / GÖTEBORG 2013 
SR „“   15. 3. 

 

13/05 160 00  PRAHA 6 
100. VÝROČÍ TRAGÉDIE HANČE A VRBATY / 
JILEMNICE 23.3.2013  
PR „“  23. 3.  
 

 

 

13/06 170 04  PRAHA 74 

GABRIELA / SOUKALOVÁ / BIATLONOVÁ 
NADĚJE PRO SOČI 2014 / 4X VÍTĚZKOU ZÁVODU 
/ SVĚTOVÉHO POHÁRU / 2012 - 2013 
OVS „61343382“ od 25.3. dosud  

 

 

13/07 160 00  PRAHA 6 
JAN MATURA / OMV / 300 DNÍ / DO OLYMPIÁDY / 
V SOČI / SETKÁNÍ / OLYMPSPORT / V BRN Ě 
SR „“  20. 4. 

 

13/07a 110 00  PRAHA 1 
100. ROČNÍK / 8. - 9. ČERVNA 2013 / PRAŽSKÉ 
PRIMÁTORSKÉ OSMIVESLICE  
SR „53“  9. 6. 

 

13/08 160 00  PRAHA 6 
100. / REGATA OSMIVESLIC / „O ŠTÍT 
PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA 2013  
SR „“   8. 6. 

 

13/09 PRAHA 1 
50. VÝROČÍ FOTBALOVÉHO FINÁLE MS S 
BRAZÍLIÍ / PRAHA 1 / 12. 6. 2013  
PR „“   12. 6. 

 

13/10 160 00  PRAHA 6 
2013 FIBA U 19 WORLD / CHAMPIONSHIP CZECH 
REPUBLIC / PRAGUE / 27 JUNE – 7 JULY  
OVS „3“   3. 7. 

 
 

13/11 160 00  PRAHA 6 
MARTIN / FUKSA / DVOJNÁSOBNÝ / MISTR 
EVROPY / V KANOISTICE / 500 M C1 1000 M / 
MONTEMOR-C-VELHO / PORTUGALSKO  
SR „“   3. 7. 
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13/12 562 01  ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 
JAROSLAV / KULHAVÝ / OLYMPIJSKÝ / VÍT ĚZ / 
LONDON 2012 / ORLICKOÚSTECKÝ RODÁK  
SR „“   12. 8. 

 
13/13 170 00  PRAHA 7 
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VODNÍM SLALOMU / 
PETR SODOMKA / 8X / MISTR / SVĚTA / PRAHA 7  
SR „5“   4. 9. 

 
 
 
 

13/14 160 00 PRAHA 1 
MISTR SVĚTA / V HODU OŠTĚPEM / VÍTĚZSLAV 
VESELÝ / MOSKVA 2013 
SR „“   4. 9. 

 
12/15 160 00  PRAHA 6 
MISTRYNÉ SVĚTA NA 400 M PŘEKÁŽEK / 
ZUZANA HEJNOVÁ / 1. / MOSKVA / 2013  
OVS „3“   4. 9.  

 

 
13/16 160 00  PRAHA 6 
100. / REGATA OSMIVESLIC / „O ŠTÍT 
PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA“ 2013  
OVS „3“   20. 9.  

 
 

13/17 110 00 PRAHA 1 
100 / LEGENDA ČESKÉHO / FOTBALU / PEPI 
BICAN / 1913 - 2013  
SR „53“   25. 9. 

 

13/18 110 00  PRAHA 1 
WHITE WATER WORLD CHAMPIONSHIPS – 
PRAGUE 2013 / ZLATO / 3xK1ž  3xC2m / 
STŘÍBRO 3xC1ž / PRAHA 1   19.10.2013  
PR „“ 19. 10. 

 

13/19 160 00  PRAHA 6 
TROJA 2013 / HRADÍLEK / ZLATO / K1m / 
STŘÍBRO / PRSKAVEC / K1m / VOLF / ŠT ĚPÁNEK 
/STŘÍBRO / C2m / VODNÍ SLALOM  
SR „“ 19. 10. 

 

13/20 160 00  PRAHA 6 
DAVIS CUP 
SR „“   29. 11. 

 

13/21 110 00  PRAHA 1 
100 LET KANOISTIKY V ČECHÁCH / MISTRYNĚ 
SVĚTA / MARTA PAVLISOVÁ / KOHOUTOVÁ / 
1938 / 23.11.2013 / PRAHA 1  
PR „“   23. 11. 

 

13/22 160 00  PRAHA 6 
1893 – 2013 / 120 LET / TENISU V ČECHÁCH /  
1. ČLTK / PRAHA – PLZE Ň / 
SR „“   12. 12. 

 

13/23 130 01  PRAHA 31 
CZECH / TEAM / SOČI 2014 / OLYMPIJSKÁ / 
HISTORIE / GRENOBLE / 1968 / JIŘÍ RAŠKA  
OVS „“   od ?  do ? 
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13/24 530 02 PARDUBICE 2 
XIX. ZIMNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY 
ZAMÉSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY / NYMBURK / 26. 
1. 2012 / HARRACHOV / V KRKONOŠÍCH / 
PARDUBICE 2  
PR „“  26. 1.        

 

 
13/25 110 00  PRAHA 1 
50 LET MERCEDES - BENZ KLUBU / PRAHA 1 / 
25.5.2013 / 50 / 1963 /2013 
PR „“ 25. 5.         

 
13/26  530 02  PARDUBICE 2 
XX. LETNÍ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY 
ZAMÉSTNANCŮ ČESKÉ POŠTY / NYMBURK / 
ČESKÁ POŠTA / 21. 6. 2012 / PARDUBICE 2  
PR „“ 21. - 22. 6. 

 
13/27  160 17 PRAHA 617 
ČUS / ČESKÁ UNIE SPORTU / ZÁTOPKOVA 100/2 
/ 160 17 PRAHA 6 / IČ: 00469548 DIČ: CZ00469548 
/ REGISTRACE U MV ČR VSP/1-1806/90-R  
OVS „84001451“ od ?    do ? 

 
 
 

13/28 PRAHA  
PRAHA / 4. 9. 2013  
PR1 4. 9.        
FDC  
100 let Českého svazu kanoistů    

                                                            
13/29                                                  PRAHA 
PRAHA / 18.9.   
PR1 18. 9.       FDC Josef Bican    

 
13/30                                               BRNO 21 
ŘEČKOVICE 2013 / VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
MOTOCYKLŮ / A POŠTOVNÍCH ZNÁMEK / 
13.9.2013 / BRNO 21 
PR „“ 13. – 22. 9.          

 
13/31 110 00  PRAHA 1 
120 LET ČESKÉHO TENISU / PRAHA 1 / 
11.12.2013 
PR „“ 1. – 19. 12. 

 
Připravil Ladislav Janoušek 

VLASTNÍ ZNÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY 2013 SE SPORTOVNÍM NÁM ĚTEM 
5.6.2013 VZ 0099, TL 0015 
PRIMÁTORKY 
Nominální hodnota: A 
Náklad 6 000 TL  

11.12.2013 VZ 160-184, TL 0021 
ČESKÝ TENIS, 120. VÝROČÍ 
Nominální hodnota: A 
Náklad 30 000 TL 
Jedná se o "veřejné" vlastní známky, 25 ks známek na 
1 TL, nominál 25x "A" (tuzemské výplatné, v den 
vydání ekvivalent 13 Kč) celkový nominál TL = 325 Kč   
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110. výročí od narození nejlepšího fotbalisty Rakouska  
XX. století – Matthiase Sindelara 

 

Je to již 110 let, co se narodil vynikající fotbalista Austrie Vídeň, 
legendární rakouský reprezentant Matthias Sindelar. O jeho českém 
původu se ví, ale trochu ukryté v zapomnění zůstalo, že se narodil 10. 
února 1903 v malé obci Kozlov asi 10 kilometrů od Jihlavy. Pokřtěn 
byl ve Velkých Studnicích a místní farář Antonín Sláma ho pokřtil 
jménem Matěj. Do života tak vstoupil jako Matyáš Šindelář.  
Nicméně fotbalový svět ho v době mezi světovými válkami znal jako 
Matthiase Sindelara a považoval ho za jednoho z nejlepších 
evropských útočníků. Otec Matěje byl zedník a rodina žila v chudobě. 
O nuzných poměrech vypovídají úřední listiny po smrti dědečka 
Františka v roce 1900. Předmětem dědictví se staly pouze tři věci: 
polovina domku oceněná na 400 K, půlka kozy v ceně čtyř korun a 
oblek v hodnotě dvou korun. V roce 1905 se celá rodina vydala za 
lepším živobytím do Vídně. O Matějově dětství ve Vídni se moc zpráv 
nezachovalo. Šindelářovi žili v okrese Favoriten v ulici Quellenstrasse 
57, kde byla početná česká menšina. V domě č. 101 vyrůstal jiný 
znamenitý fotbalista, budoucí spoluhráč v rakouské reprezentaci – Josef Bican (nar. 1913). U 
Matyáše se už od samého dětství projevoval velký fotbalový talent a v devíti letech začal hrát 
za žáky Herthy Vídeň. V jedenadvacátém roce vyměnil skromné barvy Herthy za fialový dres 
slavnější a movitější Austrie Vídeň a zůstal ji věrný až do konce kariéry, plných patnáct sezon. I 
když měl subtilní postavu (180 cm, 75 kg), předváděl na hřišti vše, co zdobí nejlepší útočníky: 
skvěle dribloval a přihrával, byl výborný stratég a hlavně střílel góly. Dvakrát pomohl Austrii 
vyhrát Středoevropský pohár. Poprvé v roce 1933 a podruhé v jubilejním X. ročníku v roce 

1936 získal STEP po finálových zápasech se Spartou 0:0 a 
1:0. Dvakrát se svými spoluhráči byl mistrem Rakouska 
(1924, 1926). Rakouský pohár získal v letech 1924, 1926, 
1933, 1935 a 1936.  
Podle rakouských historiků reprezentoval Matthias Sindelar 
v 56 zápasech a dal v nich 28 gólů. Reprezentační debut 
měl shodou okolností 28.9.1926 v Praze na Letné proti ČSR 
(2:1) a v 27. minutě vstřelil Pláničkovi první branku hostů. 
S Československým fotbalovým týmem se Rakousko se 

Sindelarem v sestavě utkalo ještě 
čtyřikrát, ale znovu Čechoslováky  
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porazit se mu nepodařilo, a to Sindelar 
v barvách legendárního wunderteamu 
absolvoval neuvěřitelnou šňůru šestadvaceti 
utkání s pouhými dvěma porážkami (1931-
1935). 
Za zrod zázračného mužstva se považuje 
výhra Rakušanů nad Skoty 5:0 v květnu 
1931 a Sindelar dal hattrick. Pak přišla 
vítězství nad Němci 6:0, exhibice se 
Švýcarskem 8:1 a Maďarskem 8:2, Belgií 
6:1, Španělskem 7:1 atd. Ústřední 
postavou byl vždy Sindelar. Neporazitelné 
mužstvo poprvé prohrálo v prosinci 1932 
a stalo se tak v Anglii. Utkání na hřišti 
londýnské FC Chelsea – Stamford Bridge 
sledovalo 70 000 diváků. Moc nechybělo, 
aby Rakousko zvítězilo. Nakonec v lité 
bitvě Rakušané prohráli 4:3 a Sindelar 
opět skóroval. Na stadionu byl přítomen 
s mikrofonem legendární reportér 
pražského Radiojournalu Josef Laufer, 
kterého utkání nadchlo a dlouho na něj 
vzpomínal.  
Druhou porážku připravilo Rakušanům 
doma ve Vídni 9.4.1933 Československo, kterému podlehli 1:2. O konci wunder-teamu lze 
mluvit až na MS 1934 v Itálii. Rakousko patřilo k favoritům, ale zastavila ho v semifinále Itálie. 
Čtvrté místo na jeho prvním a také posledním mistrovství světa bylo pro Sindelare zklamáním. 
Postupně pak jeho místo zaujal mladý Bican.  
V lize sehrál Matthias přes sedmset zápasů a byl autorem zhruba 600 gólů. I proto se těšil 
obrovské popularitě a s jeho jménem se propagovalo mnoho výrobků. Od ponožek a kšand až 
po čokoládu, mléko, hodinky apod. Krátce před pětatřicátými narozeninami si zahrál ve filmu 
Ukradená nevěsta. Přesto zůstal skromným o čemž svědčí i to, že odmítl lukrativní nabídky od 

Manchesteru United, švýcarských a německých 
klubů. Po připojení Rakouska k Německu 
12.3.1938 okamžitě okupanti zakázali zápas 
Rakouska s Francií. O dva týdny později ale 
povolili utkání s Německem. Domácí 
v demonstrativním duelu zvítězili 2:0 a Sindelar 
v posledním reprezentačním utkání své kariéry 
vstřelil jeden gól a byl nejlepším hráčem na 
hřišti. Známý trenér Josef Herberger ho chtěl 
častokrát nominovat do velkoněmecké 
reprezentace, ale Matthias nabídky vytrvale 
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odmítal, prý by to považoval za zradu. Josef Herberger později řekl, že se projevil jako 
vlastenec, a že mu rozuměl. Podle rakouských publicistů se bývalý reprezentant pak dopustil 
dvou osudových chyb. V létě třicetosm převzal do vlastnictví kavárnu, židovský majetek jistého 
pana Drilla, jenž byl deportován do Terezína a odtud se už živý nevrátil. Dalším chybným 
krokem dosud starého mládence byl jeho 
románek s barmankou nevalné pověsti 
Camillou Castagnolovou, v jejíž společnosti 
zemřel ve svém bytě nad kavárnou za 
nevyjasněných okolností 22. ledna 1939. 
Pohřbu se zúčastnilo na 20 000 lidí, kteří 
lemovali ulice kudy pohřební průvod 
procházel. Na adresu fotbalového svazu 
dorazilo 15 tisíc kondolenčních telegramů 
z celé Evropy.  

Plavovlasou legendu dodnes uctívají v jeho rodném 
Kozlově. Velký svátek tam zažili 25.6.1995, kdy na 
místním hřišti hrál domácí tým s internacionály Slavie a 
Josef Bican při té příležitosti odhalil svému spoluhráči a 
kamarádovi pamětní desku. V roce 2003 se konal ve 
vídeňské čtvrti turnaj mladých fotbalistů k uctění památky 
slavného fotbalisty Matthiase Sindelara. Moravana i 
Rakušana.                                                                                                  
                                                 Stanislav Kamenický 

 
 
 

 

Dvě kuriozity na thajské celině 
 

V písemné aukci Olympsportu se mi 
v loňském roce podařilo vydražit atraktivní 
soubor patnácti thajských dopisnic vydaných 
k historii evropských fotbalových šampionátů 
(1960-2012).  
Byl jsem potěšen, že tři z nich mají vztah 
k československému a českému fotbalu. 
Velmi zajímavá je dopisnice připomínající 
slavné vítězství Čechoslováků na ME 1976 
v Bělehradě. První kuriozitou je známka 
v pravém horním rohu, která obvykle bývá 
na dopisnicích rovnou natištěna. Tato 
známka v nominále dvou Bahtů, ale i 
známky na ostatních čtrnácti dopisnicích, je 
také natištěna, ale výjimečně je po celém 
svém obvodu perforovaná!! Na aršících je to 
běžná věc, ale na dopisnici hodně neobvyklá.  

Druhá kuriozita se týká československého a slovenského fotbalu a je docela zábavná. V levém 
dolním rohu je správně vyobrazený originální dres, ve kterém československá reprezentace ME 1976 
vyhrála. Zato na perforované známce je málokdy vídaný omyl. Ve spodní části je československá 
vlajka vyobrazena kupodivu správně (často bývá zrcadlově obrácená), ale znak v horní části známky 
patří Slovenskému fotbalovému svazu (SFZ), který tento znak používá asi od roku 1993! Tato 
fotbalová dopisnice určitě potěší každého sběratele Bohemosloveniky a taková chyba zároveň 
nadchne srdce každého filatelisty a ani já nejsem výjimkou. 

Stanislav Kamenický    
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Mistrovství světa a Mistrovství Evropy 2013 ve filatelii 
 

Mistrovství světa ve stolním tenisu se uskutečnilo v 
Paříži ve dnech 13.-20.5.2013. Francouzská pošta 
vydala 14.5.2013 příležitostnou známku a PR1, 
příležitostný OVS používala jedna pařížská pošta. 

 

Budapešť hostila již pošesté světový 
šampionát v šermu. Ve dnech 7.-12. srpna 
bylo nejlepším rozděleno 12 sad medailí. 
Maďarská pošta vydala k MS 4.7.2013 
příležitostnou známku a PR1. 

 

 
14. mistrovství světa v lehké atletice se konalo ve dnech 10.-18.8.2013 
v Moskvě na zmodernizovaném olympijském stadiónu v Lužnikách a Ruská 
pošta vydala 10.8.2013 k tomuto sportovnímu svátku příležitostnou známku, 
obálku s písmenem „A„ a PR1. 27.8.2013 pak dvě známky a aršík vydala také 
Albánie. 

 
 
 

 
86. mistrovství světa v sil-
niční cyklistice hostila letos již 
po třinácté Itálie. Nejlepší 
cyklisté bojovali o tituly ve 
Florencii a jejím okolí ve 
dnech 22.-29.9. 2013. Italská 
pošta vydala 21.9.2013 příle-
žitostnou známku a PR1. 
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38. mistrovství Evropy v bas-
ketbalu mužů se konalo ve dnech 
4. – 22. září 2013 ve slovinských 
městech Lublaň, Jesenice, Koper a 
Celje. Turnaje se zúčastnilo 24 
mužstev. Slovinská pošta vydala 
24.5.2013 příležitostnou známku, 
která byla tištěna v TL o 6 
známkách a 3 kupónech a PR1. 
K ME vydala známku také pošta 
Černé Hora.                                       

Španělská pošta vydala 9. 7. 2013 ku příležitosti zisku titulu 
mistrů světa v házené mužů aršík s jednou známkou.     –jpb- 
 

Mistrovství Evropy v  brokových 
disciplínách a na běžící terč se 
konalo v Suhlu (Německo) ve dnech 

27. 7. až 7. 8. 2013 v německém Suhlu za účasti 40 zemí. ČR vybojovala 5 medailí (0 – 2 – 3).     

Na razítku je zobrazena vrhačka terčů pro brokové disciplíny od francouzské firmy LAPORTE BALL-
TRAP, která byla založena v roce 1927. vybavovala střelnice na posledních šesti OH.  

 
 

 

Ragnar Skanaker  (*  8.  6 .  1934) 
 

Švédský střelec, olympijský vítěz z Mnichova 1972, na olympijských 
hrách v Los Angeles 1984 a v Soulu 1988 obsadil 2. místo a na OH 
v Barceloně 1992 byl třetí, vždy v disciplíně libovolná pistole na 50 m. 
Na OH startoval 7x (1972 až 1996). Má řadu medailí z MS a ME.  
Na OH střílel i z rychlopalné pistole (1980 a 1984) a také ze vzduchové 
pistole (1988, 1992 a 1996). Bronz na OH 1992 získal v 58 letech.                                                       
                                                                       Ladislav Janoušek 
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N o v i n k y  R u s k é  p o š t y  k  Z O H  2 0 1 4  v  S o č i  
 

 

1.11.2013   Druhy sportů  

  
 

 
 
 

15.11.2013   Legendy sportu 
 

Е.R. Grišin (1931-2005) 
L.А. Pachomova (1946-1986) 
V.М. Melanin (1933-1994) 
А.P. Ragulin (1941-2004) 
А.V. Firsov (1941-2000) 

29.11.2013   S novým rokem    
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30.11.2013   Olympijská sportoviště 
Známky olympijských sportovišť jsou uvedeny na straně 114 
 

 
 
 
 
 
Obálky s písmenem 
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„A„ 2013 

  15.2.                    15.2.                     29.3.                    19.4.                   

  7.6.                       25.7.                    12.8.                    12.8. 
 
 

  16.8.                                  6.9.                                      10.9.                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   10.9.                                3.10. 
 

Sada 6 pohlednic 31.7.2013 
Sada 12 pohlednic 23.8.2013 
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Přehled příležitostných známek a razítek 

vydaných k Hrám XXX. olympiády v Londýně 2012 
 

5. část 

           Stát                                                           AFRIKA     
                   Datum vydání 
                  Číslování Michel  
 

 
Maroko          
17.8.2012  
1 zn. 

               Mi 1780 
 
 
 
 
 

Namibie 
16.4.2012 
Mi 1411-1414 

4 zn., TL o 10 zn. (2x5) 
 
 
 

 
 
 
 

Niger 
2011 
A s 2 zn. 

zoubk. i nezoubk. 

15.4.2013   4 zn. 
Mi 2267-70 
A s 1 zn. 
Mi Bl. 194 se zn. Mi 2271 (105 x 110 mm) 
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Sierra Leone           
30.5.2012 A se 4 zn. 

 
 
 

Středoafrická rep. 
27.11.2011  
A s 3 zn., A s 1 zn. 

               Mi 3172-4 
 
 

 
 
 
 
A se 4 zn. tenis,   2011 
 

Sv. Tomáš a Principův ostrov 
21.9.2005 A se 4 zn., A se 3 zn. 

 
 
 
 
 
 

  Pokračování příště                                                                                        Zpracoval   -jpb- 
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Stručně na závěr:        1.                               2.                                3.   
 
4. 
 
 
                                         
  
 
                                        
5.                               6.                              7.                                    8. 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                             
                                                                                                          9. 
1. Argentina, 10.-20.9. 2013, 15 let časopisu Podium,  
    125. zasedání MOV  
2. Argentina, září 2013, 90 let NOV Argentiny, 125. zasedání MOV   
3. Argentina, září 2013, MOV, 125. zasedání, 7.-10.9. 2013,  
    Buenos Aires 
4. Argentina, září 2013, 125. výročí narození P. de Coubertina,  
    125. zasedání MOV                              
5. Brazílie, 14.4.2012, 100 let America Futebol Clube 
6. Brazílie, 19.12.2011, společná emise Brazílie-Qatar 
7. Brazílie, 1.9.2010, 100 let fotbalového klubu Corinthians Pailista  
8. Brazílie, 14.4.2012, 100 let fotbalového klubu Santos FC    
9. Brazílie, 2.4.2011 100 let Guarani Futebol Club 
             

 

Do dnešního čísla p řispěli: Pavel Hladík, Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, S tanislav Kamenický, 
a Jaroslav Petrásek. 

Všem za to up římně děkujeme a redakce se t ěší na další p říspěvky i od Vás. 
    

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2014                                                       
                                                             

                                                             OLYMPSPORT 
                                           zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii  
                                           při České olympijské akademii Českého olympijského výboru  
                        a                 a  samostatné odborné společnosti Svazu Českých  filatelistů 
                                                  adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, tel. 739 033 170  
                                                       MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM                  
                                                         HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
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Sekretá ř Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                divis.vaclav@centrum.cz  
Novinká ř            Ji ří HAMPL, Raby ňská 741, 142 00 Praha 4                      hampl.rabynska@seznam.cz  
Redaktor Jan PETRÁS, U lesí čka 5, 620 00 Brno                         petras.jan13@seznam.cz 
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