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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 
 
 
 
 
 
 

                                Zemřel Břetislav Modr 
                                                     Dne 7.5.2014 zemřel dlouholetý člen Olympsportu a šachový odborník    

                                            pan Břetislav Modr.  
                                                                                                 

                                                  Z internetových stránek ČT Sport jsme si dovolili převzít zprávu, protože    
                                                  plně vystihuje odbornost, široký záběr a zapálení pro šach výjimečné  
                                                  osobnosti, kterou bezesporu Břetislava Modr byl.   
                                                  Praha - Ve věku 68 let zemřel šachista, šachový publicista a historik Břetislav   
                                                  Modr, který od samého začátku vysílání šachového magazínu České televize   
                                                  V šachu spolupracoval s jeho redakcí. Vytvořil čtyři desítky dílů Muzea 
českého a světového šachu a patřil k nejčastějším expertům pořadu při rozboru partií přímo ve studiu. 
Jako hráč byl věrným členem Bohemians Praha, a to i v době, kdy vršovický tým vítězil v nejvyšší soutěži, 
i později, když hájil barvy klubu v nižších soutěžích. Startoval na mistrovství Československa, úspěchů 
dosáhl na mezinárodních turnajích, které od konce 70. let Bohemians pořádali. 
Důležitější je ale jeho přínos jako šachového publicisty. Časopis ŠachInfo, který založil a vedl, vychází 
letos už ve 23. ročníku. Modr do něj psal články, fotografoval, ale hlavně do něj získal příspěvky mnoha 
svých přátel. Stejnojmenné nakladatelství přineslo na trh nejen původní české publikace, ale i překlady 
světových šachových bestsellerů, např. autobiografických knih Garriho Kasparova. 
Byl vynikajícím vypravěčem a s humorem a jiskrou uměl předávat posluchačům a čtenářům příběhy 
šachové historie. Mezi jeho osobní přátele patřili špičkoví světoví šachisté i další osobnosti ze šachového 
zákulisí, včetně mistrů světa a jejich trenérů a manažerů. Byl také jedním z největších českých sběratelů 
šachové filatelie. 

Čest jeho památce! 
 
 
 

Setkání Olympsportu – SVITAVY  27. 9. 2014 
 

Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu 27.9.2014 ve Svitavách. Toto 
netradiční místo pro naše setkání nám bylo nabídnuto organizačním výborem regionální filatelistické 

Výstavy SVITAVY 2014, která se koná ve dnech 
25.-28.9. 2014 v budově Městského muzea a 
galerie ve Svitavách (Máchova alej 1, 
Svitavy) (bod č. 3 na mapě) 
Otvírací doba výstavy: 
Čtvrtek 25.9.2014                   16 - 19 hodin 
Pátek a sobota 26. a 27.9.2014  9 - 19 hodin 
Neděle 28.9.2014                      9 - 17 hodin. 
 

V sobotu 27.září 2014 se v době od 8 do 15 hodin 
uskuteční filatelistická burza v Kulturním domě 
Fabrika (Wolkerova alej 92/18) a v KD Fabrika se 
od 12 hodin uskuteční také naše podzimní 
setkání. (bod č. 1 na mapě)  
 

Bod č. 2 na mapě je hlavní svitavské náměstí. 
 

Pro majitele navigací a chytrých telefonů GPS 
souřadnice místa konání setkání Olympsportu 
49°45'22.176"N, 16°28'19.919"E. V případě 
bloudění volejte mobil 732 376 056 (Petrás). 
Více o výstavě na webu 
http://www.svitavy2014.estranky.cz                         -jpb- 
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ZALOŽENÍ AICO A PRVNÍ VOLBY PŘEDSEDNICTVA  
(LAUSANNE, 2014) 

 

Dne 22. 5. 2014 se konalo v Olympijském muzeu v Laussane ustanovující zasedání, na 
kterém pozvaní účastníci založili novou mezinárodní organizaci sběratelů olympijských 
memorabilií s názvem AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques). 
Přípravný výbor jmenovaný vedením Mezinárodního olympijského výboru připravoval dva 
roky tento ustanovující kongres. Na zasedání bylo pozváno 19 účastníků ze 17 zemí světa, 
kteří se hlásili jako zakládající členové AICO a splňovali tvrdé kritéria stanovené MOV. Mezi 
pozvanými nechyběl ani Olympsport, který pověřil účastí svého předsedu Jaroslava 
Petráska a zároveň ho Olympsport nominoval jako svého kandidáta do předsednictva AICO. 
Jaroslav Petrásek se nakonec ze zdravotních důvodů nemohl ustanovujícího kongresu 
osobně zúčastnit, ale 2 hlasy Olympsportu, kterými naše asociace pro volbu předsednictva 
disponovala, nepřišly v niveč, protože pozvaným byla dána možnost hlasovat také 
odesláním hlasovacích lístků poštou.   
Po ustanovení AICO a podepsání zřizovací listiny (každý člen osobně), kterému bylo v sále 
J. A. Samaranche přítomno také několik členů MOV a pozorovatelů z celého světa., 
proběhla prezentace 10 nominovaných kandidátů (včetně našeho předsedy na základě jím 
zaslaných materiálů) do pětičlenného předsednictva AICO (Executive board). V tajné volbě, 
po komplikovaném, opakovaném a zdlouhavém hlasovaní byl zvolený tento výkonný výbor: 
 

 Roman Babut (Polsko), prezident AICO 
 Marc Maestrone (USA), viceprezident 
 Gianni Galeotti (Itálie), viceprezident 
 Christophe Ait´Braham (Francie), sekretář 
 Branislav Delej (Slovensko), pokladník 

 

To jsou ve stručnosti základní informace o důležitém okamžiku pro všechny olympijské sběratele a 
můžeme jen doufat, že nová zastřešující organizace AICO bude mít náležitou podporu MOV a posune 
sběratelství olympijských artefaktů tím správným směrem.  
V následujících článcích předkládáme oficiální tiskovou zprávu o založení AICO, zápis z volby 
předsednictva, zprávu AICO pro Český olympijský výbor a adresář zakládajících členů AICO. 
Z anglického originálu přeložil Jaroslav Petrásek. 
 

A I C O  -  T i s k o v á  z p r á v a  
 

 

NOVÁ ME ZI NÁRODNÍ  ORG ANI ZACE PRO OLYM PI JS KÉ S BĚ RAT EL ST VÍ  
 

Nová organizace pro podporu olympijského sběratelství byla založena: Association Internationale des 
Collectionneurs Olympiques (AICO). 
AICO byla založena 22.května 2014 na schůzce zástupců 19 klubů olympijského sběratelství z 17 států. Volba se 
uskutečnila v Olympijském museu, Lausanne, Švýcarsko, za přítomnosti členů komise MOV pro olympijskou 
filatelii, numizmatiku a memorabilie složené ze Syeda Shahida Aliho, pan Samiha Moudallalha, členů MOV a 
dalších odborných poradců. 
Posláním AICO je podporovat sbírání kvalitních artefaktů olympijské filatelie, numizmatiky a memorabilií,  
souvisejících s historickými a kulturními hledisky olympijského hnutí. 
Chce toho dosáhnout následujícím způsobem: 

· Za ústřední bod je považováno šíření a sdílení informací o všech aspektech olympijského sběratelstvíí, 
· Podporování studia potřebných odborností a šíření přátelství mezi olympijskými sběrateli mezinárodně; 
· Produkce odborných publikací a dalších akcí příbuzných s olympijskou myšlenkou; 

      · Centrálním bodem spolupráce pro olympijské sběratelství klubů je spolupráce s MOV.  
 Setkání zvolilo výkonný orgán nové asociace: 
· President:   Dr. Roman Babut z polského klubu olympijské a sportovní filatelie  
                                            "OLYMPIAN" (POL) 
· Viceprezident:          pan Mark C.Maestrone, Mezinárodní sportovní filatelie SPI (USA) 
· Viceprezident:  pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici & Sportivi, (ITA) 
· Pokladník:   MUDr.Branislav Delej, SSOŠZ (SVK) 
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· Jednatel:  Pan Christophe Adt- Braham, Francaise des Collectionneurs    
 Olympiques et Sportifs, AFCOS (FRA) 

Pan Ching - Kuo Wu, předseda komise pro filatelii, numizmatiku a memorabilie při MOV, blahopřál klubům k práci 
na společné snaze, vytvořit mezinárodní svaz, napříč národními hranicemi a napříč sbíráním disciplín, k tomu, aby 
podporovaly olympijské sběratelství a jeho prostřednictvím olympijský duch. ""to je" řekl, "ještě další praktický 
příklad olympionismu v praxi." 
President AICO, Dr.Roman Babut, řekl, že první prioritou nové organizace AICO bude výzva klubům olympijského 
sběratelství, které zatím nejsou členy AICO ke vstupu do nové organizace.  
"Naše druhá a souběžná priorita", řekl pan Mark Maestrone, viceprezident, "je vytvořit webovou stránku, která bude 
zajišťovat efektivní komunikaci mezi sběrateli celosvětově."  
Zakládajícím členem se stal také OLYMPSPORT, Česká národní asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
Pro více informací o AICO, kontaktujte jednatele, pana Christophe Adt-Brahama  
(e - mail: secretaire@afcos.org ) 
 
 

AICO Mezinárodní asociace olympijských sběratelů 
 

Průběh Valného shromáždění, 22 května 2014, Olympijské museum, Lausanne, Švýcarsko 
 

1. Seznamy:  
 a) Jako kandidáti pro volbu do výkonné rady byli navrženi:  
· Dr. Roman Babut, polský Klub olympijské a sportovní filatelie "Olympian" (POL) 
· pan Stathis Douramakos, Společnost olympijských sběratelů (GBR) 
· pan Gianni Galeotti, Unione Italiana Collezionesti Olimpici & Sportivi U.I.C.O.S. (ITA) 
· pan Branislav Delej, Slovenská společnost olympijských a sportovních sběratelů (SVK) 
· pan Eliseo Ruben Otero, Grupo Tematico Deportivo PODIUM (ARG) 
· pan Mark C. Maestrone, Sportovní filatelisté mezinárodní SPI (USA) 
· pan Eduardo Gabriel Alvarez Apolo, a.F.O.D.E. (ECU) 
· pan Christophe Ait-Braham, Association Francaise des Collectionneurs Olympiques et Sportifs AFCOS (FRA) 
· pan Donald Bigsby, Klub olympijských sběratelů  (USA) 
· pan Jaroslav Petrásek, Olympsport - Czech association pro olympijskou a sportovní filatelii. 
 b) Představitelé MOV: 
· pan Francis Gabet, vedoucí kultury a oddělení dědictví. 
· paní Stéphanie Coppex, sítě a ředitel projektu MOV komise  
· pan David Maiden, MOV poradce 
 c). Pozorovatelé: 
· pan Samih Mudallal, člen MOV za Sýrii 
· Syed Shahid Ali, MOV člen pro Pákistán 
· pan M. Bergman, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie 
· pan M. Tecardi, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie 
· pan J. P. Piquot, člen komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie 
· pan G. Dolianitis, Řecko 
· pan A. Virvilis, Řecko 
· pan J. L. Emmenegger, Suisse 
 d).Omluvy: 
· pan Jaroslav Petrasek, Olympsport, který je nemocný. 
· pan Don Bigsby, Olympin Club, který je nemocný. 
 

2. Úvodní poznámky: 
Pan D.Maiden (MOV poradce) přivítal přítomné a byl zvolen zapisovatelem. Vysvětlil, že účelem setkání je založit 
AICO a zvolit jeho první výkonný orgán. Setkání se zúčastnili zástupci 19 klubů, které pracovaly téměř 3 roky pro 
to, aby vytvořili novou mezinárodní organizaci pro olympijské sběratele. Ať tak nebo onak, MOV byl součástí 
setkání, protože AICO technicky neexistuje, dokud nebude zvolen jeho výkonný orgán a vztah s MOV je zásadní 
pro budoucnost AICO. 
Pan Maiden vysvětlil, že pozorovatelé jsou vítaní, ale nemohou se účastnit vlastního jednání.  
 

3. Program a administrativní záležitosti: 
Paní Coppex vysvětlila činnost tlumočnických zařízení a navrhla program pro setkání. Kopie programu byla 
doplněna minutáží. Paní Coppex vyzvala každého klubovního delegáta, aby se představil a podal krátký popis 
klubu.  
 

4. Pozadí AICO a vztah mezi MOV a AICO: 
Pan Gabet vysvětlil pozadí okolností, vedoucích k rozpuštění FIPO a vyzval přítomné k vyjádření, zda a v jaké 
formě, by měl nový mezinárodní svaz pro olympijské sběratele být utvořen. Poznamenal, že pracovní skupina 
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doporučila organizací nové instituce pokrýt všechny typy olympijského sbírání, nejen filatelii.  
Pan Gabet děkoval členům pracovní skupiny, ze kterých všichni byli přítomní na schůzi: Byli to pánové R. Farley, J. 
P. Piquot, T. Lippert, R. Babut, M. Maestrone, G. Rolland a R. Huot. 
Pan Gabet mluvil o vztahu mezi MOV a navrhovaném novém AICO. Řekl, že MOV podporoval olympijské sbírání, 
protože to byl jeden z prostředků komunikace, olympijského ducha a způsobů zkoumání historie olympiád. Řekl, že 
MOV měl stanovené jednotlivé styčné body pro sběratele uvnitř MOV prostřednictvím paní Coppex.  
Zdůraznil, že AICO nevzniklo jako FIPO pouze pod novým jménem FIPO, neboli: AICO pokrývá všechny oblasti 
sbírání, FIPO jen filatelii. AICO je řízeno kluby sběratelů, FIPO bylo řízené MOV. Jestliže AICO má být nezávislá 
instituce, je nezbytné mít Memorandum o porozumění mezi AICO a MOV; dokument potřebný k tomu, aby 
identifikoval práva a povinnosti každé z podepsaných složek.  
Jednou je AICO ustanovené, má tedy příležitost k tomu, aby žádalo o formální status organisace, podporované 
MOV, přístup k zvláštnímu logu a stejným právům a podpoře jako další formálně rozpoznané organizace, například 
ISOH. 
 

5. Otázky na prezentaci pana Gabeta: 
Řada klubových delegátů se ptala, zda AICO nebo jeho členské kluby mohou užívat olympijské kruhy v logu, jak 
bylo v případě FIPO. Bylo argumentováno tím, že byl rozdíl mezi komerčním použitím kruhů a jejich použitím 
institucionárním. Pan Gabet odpověděl, že MOV vedl recenzi ochrany značky a použití kruhů je nyní velmi 
omezené. Samostatné olympijské kruhy nebudou povolené ani AICO, ani jiné organizaci. Místo toho, zvláštní logo, 
které bude mít kruhy začleněné, spolu s nějakým textem nejsou vyloučené. Ať tak nebo onak, AICO musí nejprve 
zažádat a přijmout oficiální uznání. To může trvat až několik měsíců. 
 

6. Hlasování o založení AICO: 
Do programu setkání bylo zařazeno následující prohlášení : 
„Signatáři klubů olympijského sběratelství souhlasí se založením Association Internationale des Collectionneurs 
Olympiques (AICO) a přijímají Statut k tomu připojený.“ 
Úprava byla přijata, souhlas byl poskytnut jednomyslně, každý oficiální zástupce klubu podepsal souhlasný 
dokument. 
 

7. Nové podepsání MOU (memorandum) s MOV: 
Teď, když AICO již právně existuje, je nutností žádat nový výkonný orgán o nové podepsání MOU s MOV: 
Toto Valné shromáždění žádá výkonný výbor AICO, aby podepsal MOU s MOV. Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

8. Úvod kandidátů na volbu do výkonného orgánu: 
Každý z přítomných kandidátů přednesl krátkou slovní prezentaci k tomu, aby podpořil svoji kandidaturu. Pánové 
Bigsby a Petrasek se nemohli volby osobně zúčastnit kvůli nemoci. 
 

9. Volba výkonné rady AICO 
Paní Coppex vysvětlila následující proces. Volí se 5 členů, 3 na 4 roky a 2 na 2 roky. Oznámila, že dostala dva 
hlasovací lístky od Olympsportu (pan Petrásek). Byly vybrány hlasovací lístky od přítomných zástupců klubů, 
celkem bylo k dispozici 33 hlasovacích lístků a stejný počet byl vybrán. Paní Coppex opustila místnost, aby 
spočítala hlasy s pomocí paní Mélanie Piller, její asistentky. Následovně se vrátila a předala výsledky panu 
Maidenovi. Pan Maiden četl výsledky a při tom zjistil nějakou chybu v číslech. Oznámil, že řada hlasovacích lístků 
nebyla vyplněná správně, protože číslo nebylo umístěno proti jménu kandidáta. Pan Maiden odeslal účastníky na 
oběd, zatímco on vyšetřoval věc podrobně a zvažoval nové volby otevřené. Při opětovném setkání pan Maiden 
řekl, že záležitost je možné řešit dvěma způsoby. 
 (a) Pohlížet na hlasovací lístky, které byly nesprávně vyplněné, jako na neplatné, stáhnout je z voleb a   
                  spočítat zbývající platné hlasy;  NEBO 
 (b) Než volby rozhodnout na základě zmatku, provést je ještě jednou znovu, Pan Maiden řekl, že on 
doporučuje volbu b), což se mu zdá nejférovější, ale že je na přítomných, aby se rozhodli. On navrhl hlasování 
aklamací pro a) nebo proti návrhu b). Většina delegátů podporovala volbu (b), takže každému delegátovi byla 
poskytnutá nová sada hlasovacích lístků. V případě Olympsportu, který nebyl přítomný, ale jehož originální 
hlasovací lístek byl správně vyplněný, se předpokládaly stejně rozdělené hlasy jako v první volbě. Hlasovací lístky 
byly sebrané a spočtené. Počítání provedla opět pí.Piller a pí.Coppex. Paní Coppex předala panu Maidenovi 
výsledky: 
Pan C. Ait-Brabham  213 body zvolen na 4 roky 
Pan G Galeotti    210 body zvolen na 4 roky  
Pan M Maestrone   209 body zvolen na 4 roky 
Pan R. Babut    187 body zvolen na 2 roky 
Pan B. Delej    186 body zvolen na 2 roky 
Pan S. Douramakos   175 body 
Pan R. Otero    171 body 
Pan.E. Apolo    166 body 
Pan D. Bigsby    156 body  
Pan J. Petrasek   142 body 
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10. Výkonná schůze správní rady  
Následovalo vyhlášení výsledku voleb, členové výkonného výboru, společně s pozorovatelem MOV a panem 
Maidenem jako poradcem se setkali, aby rozhodli, kdo by plnil specifické funkce ve výkonném výboru a začali 
plánování jejich budoucích akcí. 
Výbor rozhodl o následujícím rozdělení funkcí: 
· president:    Dr. R. Babut 
· viceprezident:    Pan M. Maestrone 
· viceprezident:    Pan G Galeotti 
· jednatel:   Pan C. Ait-Brabham 
· pokladník:    MUDr. B. Delej 
President, Dr.Babut, ohlásil shromáždění výsledky předběžné diskuze o schůzkách a jejich náplni, jako jsou 
administrativní problémy, otevření bankovních účtů, množství požadovaných dispozičních podpisů atd  
 

11. Uzavření komentářů: 
Pan Maiden blahopřál všem, kterých se to týká: klubům, všem kandidátům, nově zvolenému výboru a celému 
AICO pro budoucnost vše nejlepší. 
  

zapsal David Maiden, 
MOV poradce 

 
Oznámení Národním olympijským výborům (NOC) o vzniku organizace AICO 
 

A s o c i a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  C o l l e c t i o n n e u r s  O l y m p i q u e s  ( A I C O )  
 

Představitelé 19 klubů olympijského sběratelství ze 17 různých států se setkali v Lausanne 22.května 
2014 a založili Association Internationale des Collectionneurs Olympiques (AICO). Smyslem a účelem 
AICO je podporovat kvalitní olympijskou filatelii, numizmatiku a memorabilia v souvislostech s 
historicko-kulturními hledisky olympijského hnutí. 
AICO podepsalo vzájemné Memorandum o porozumění s IOC, a v procesu počátků svého vývoje hodlá 
získat oficiální uznání od IOC. IOC podporuje organizaci AICO jako prostředek propagace kulturních a 
ekonomických vztahů, které vstupují do olympijského hnutí z činností olympijského sběratelství. 
Organizace, které doposud zastupovaly olympijské sběratele, Federation Internationale de Philatelie 
Olympique (FIPO), Federation Internationale de Numismatique Olympique (FINO) a Federation 
Internationale de Memorabilia Olympique (FIMO) byly zrušené a ukončily svoji činnost. 
NOC jsou upozorňované na uvedené skutečnosti ze dvou důvodů: 
Za prvé, řada klubů olympijského sběratelství, které jsou nyní členy AICO, má velmi blízké vztahy s jejich 
NOC a vznikly ze spolupráce s bývalými FIPO/FIMO/FINO organizacemi. Zrušení těchto organizací by 
nemělo ovlivnit existující vztahy a NOC jsou vyzývané k tomu, aby udržovaly a budovaly vztahy s kluby, 
které jsou členy nové organizace, AICO. 
Za druhé je třeba zajistit, aby činnost probíhala v duchu zásad olympijského hnutí. Statut AICO  
požaduje, aby každý klub, nyní nově hledající cestu k tomu, aby se připojil k AICO, musel získat vyjádření 
od svého NOC, že nejsou žádné námitky proti vstupu tohoto klubu za nového člena AICO. Je proto 
pravděpodobné, že některé NOC budou přijímat takové žádosti z místních klubů. Od NOC není 
požadované, aby potvrdily vstup klubu do AICO, ale pouze se očekává jejich vyjádření, zda mají, či 
nemají námitky proti klubu, usilujícímu o nové členství v AICO. Například se možné námitky NOC mohou 
týkat nějakých nesrovnalostí kolem olympijského majetku nebo politických problémů.  
Pokud máte jakýkoliv dotazy k této problematice, prosím kontaktujte paní Stephanii Coppex, ředitelku 
sítí a IOC komise projektu Culture a Heritage Department 
     (e - mail: stephanie.coppex@olympic.org ). 
Seznam zakládajících členských klubů AICO, AICO Statut a tisková zpráva jsou připojené pro vaši 
informaci. 
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AICO – ADRESÁŘ ZAKLÁDAJÍCÍCH KLUBŮ A NÁRODNÍCH ASOCIACÍ  

založeno 22. 5. 2014 

1 POL The Polish Club of Olympics and Sport Philately OLYMPIAN 
Dr. Roman Babut, POB 913, 00950 Warzsawa 1 tubab@wp.pl 

2 ITA Unione Italiana Collezionesti Olimpicia Sportivi UICOS 
Mr. Gianni Galeotti, Piazza Lauro de Bosis 15, Foro Italico, 00135 Roma gia.galeotti@libero.it 

3 USA Sport Philatelist International 
Mr. Norman F. Jacobs, 1958 Carlington Ct.,, Atlanta, GA 30345 nfur@comcast.net 

4 FRA 
AFCOS, Association Francaise des Collectionners Olympiques 
Mr.J.P.Picquot, 172 Bld.Berthier, 75017 Paris 
Mr. Christphe Ait-Brabham, Av.Pierre de Coubertin 1, 75013 Paris, 
jednatel 

secretaire@afcos.org 

5 SVK 
Slovak Society of Olympic and Sport Collectors, Kukučínova 26, 83808 
Bratislava             
Mr. Branislav Delej, Devínska cesta 92, 84104, Bratislava 

delej@sportmed.sk 

6 ARG 
Grupo Tematico Esportivo PODIUM 
Mr.J.A.Casalia,SC 30 Sucursal 19, C 1419 Buenos Aires 
Dr. E. R. Otero, CC 1754C1000WAR Buenos Aires 

defro@arnet.com.ar 

7 BEL 
BelgianOlympic Philately Club BOPC 
Mr.Roland Santois, Bredenakkerstraat 44, 9070, Destelbergen 
Mr. H. Larnoe, Leiebos 21/13, 2170, Merksem 

henri.larnoe@telenet.be 

8 CAN OCCI Olympic Coin Collectors International, 
Mr. R. Huot, 19 Laird St.Nepean, Ontario, K2B 259 rick@occi.info 

9 CRO Croatian Society of Olympic Philately and Memorabilia 
Mr. Ivan Librič, J.Pupacica 4, 100090 Zagreb ivicalibra@yahoo.com.hr 

10 ECU AFODE, Association Filatelica Olympica y Deportiva del Ecuador 
Mr. E. G. Alvarez Apolo Cdla Alborada II.etapa MZ, AC Villa 9 Guayaquiol 

eduardo-
eaa@hotmail.com 

11 GER Internationale Motive Gruppen, Olympiaden and Sport, IMOS 
Mr. Thomas Lippert, Postfach 102067, D 18003, Rostock lippert@imos-online.de 

12 HUN 
National Federation of Hungarian Philatelists 
Mr. S. Klein, Kodály Zoltán 4, H-2628 Szob 
Mr. Sándor Kurdics, 1387 Budapest Pf 4 

filaszob@gmail.com 

13 ITA Unione Italiana Collezionesti Olimpici, UICOS 
Mr. Pierangelo Brivio, Via Tiziano 19, 20862 Arcore (MB) pierangelobrivio@tiscali.it 

14 SLO Slovenska Olympijska Filatelij 
Prof. T. Zajc, Crtomirova 21/a, 1000 Ljubljana gordana.zajc@turistica.sl 

15 ESP Union Espanola de Filateliia Olimpica, UEFO 
Mr. Pablo Galan, Herenán Cortes 5, 39003 Santander pabgala@iies.es 

16 ENG 
Society of Olympic Collectors 
Mr. Robert Farley, 3 Wain Green, Long Meadow, Worcester WR4 OHP 
Mr. Robert Wilcock, 24 Hamilton Crescent, Brentwood, Essex, CM14 SES 

admin@societyof 
olympiccollectors.org 

17 ENG Society of Olympic Collectors 
Mr. S. Douramakos, 3 Wain Green, Long Meadow, Worcester WR4 OHP douramakos@yahoo.com 

18 USA Sport Philatelists International, SPI 
Mr. Mark Maestrone, 2824 Curie Place, San Diego, CA 92122 markspi@prodigi.net 

19 NOR Oslo Pin Club 
Mr. Gunnar Rolland, Oberst Rodes vei 31b, 1152 Oslo uxquro@ous-hf.no 

20 USA Olympin Collectors Club 
Mr. Don Bigsby, POB 777, Guilderland, NY 12084 olympin@excite.com 

21 USA Olympic Collectors Club 
Mr. James Greensfelder, 6495 Partridge Way, Mason OH 45040 medal.man@hotmail.com 

22 NOR Norwegian Socity of Olympic and Sport Philatelists NOSF 
Mr. Fredrik C. Schreuder, POB 3221, Elisenberg, 0208 Oslo f.c.s.@online.no 

23 ENG Mr. Robert Farley, 3 Wein Green, Long Meadow, Worcester WR3 OHP rfarleysoc@aol.com 

24 CZE OLYMPSPORT, Czech Association for Olympic and Sport Philately 
Dipl. Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025, 28201, Český Brod olympsport@gmail.com 
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Zájezd do Laussane  
na XX. světový veletrh olympijských sběratelů 

 

 
Z iniciativy Pavola Ondrášky, který je mimo jiné také člen Olympsportu, 
se uskutečnil třídenní zájezd na XX. světový veletrh olympijských 
sběratelů, který letos hostilo švýcarské Laussane. Zájezd uspořádala i 
přes nevelký zájem bratislavská cestovní kancelář PAXTRAVEL. Zájezdu 
se zúčastnilo šestnáct sběratelů ze Slovenska a České republiky. Akce 
pořádané na břehu jezera Léman (Ženevské jezero) se zúčastnilo i sedm 
členů Olympsportu: Václav Diviš, Jiří Hrubeš, Marian Lindner, Josef Kočí, 
Pavol Ondráška, Jan Petrás a Zdeněk Svědiroh.  
Den po ustavení AICO, Mezinárodní asociace olympijských sběratelů, 
jsme mohli vyslechnout bezprostřední dojmy účastníků ustavujícího 
kongresu. Předsedy AICO Romana Babuta, pokladníka AICO Branislava 
Deleje, Thomase Lipperta, Boba Farleye či Boba Wilcocka. Ve velkém stanu na břehu jezera Léman 
se v sobotu a v neděli konal vlastní veletrh olympijských memorábilií, kde účastníci zájezdu řádně 
provětrali své peněženky. Když na nás mezi stoly pomalu přicházela únava, byl čas na 
komentovanou procházku členitým Laussane. Průvodce Pavol Ondráška nás protáhl svižným 
tempem nejzajímavějšími místy Laussane a přidal zasvěcený komentář. Večer při cestě za noclehem 
nás ještě čekala návštěva Ženevy. V neděli jsme se pak v Laussane po návštěvě veletrhu všichni 
přesunuli do nedalekého Olympijského muzea, kde jsme si prohlédli nově zrestaurované expozice 
muzea. K našemu překvapení se v nové expozici nenašly prostory pro vystavení sbírky olympijských 
známek Juana Antonia Samaranche. Z celé sbírky bývalého předsedy MOV je vystaven jen zlomek, 
ostatní je uloženo v depozitáři. Nová expozice využívá moderní interaktivní technologie, aby přitáhla 
a oslovila hlavně mladou generaci.  To zřejmě dnes filatelie nedokáže. Jinak je ovšem Olympijské 
muzeum velice pěkné a určitě stojí za návštěvu. Poslední zastávkou při cestě domů, mimo program 
zájezdu, byla krátká návštěva Vaduzu, hlavního města Lichtenštejnska.  
V osobě pana Branislava Deleje jako pokladníka AICO nám svitla naděje, že by se některý z příštích 
ročníků světového veletrhu olympijských sběratelů mohl konat doslova za humny. A to v Bratislavě, 
pro nás velice blízké geograficky i jazykově, v rámci Bratislavských sběratelských dní. A my se 
nebudeme muset kodrcat až někam do Athén, norského Bo, Laussane nebo do amerického Chicaga, 
kde se veletrh sběratelů koná příští rok.      
Velké poděkování za zorganizování a skvělé vedení zájezdu patří příteli Pavolu Ondráškovi.  
Na dokreslení atmosféry v Laussane připojuji několik fotografií. Více najdete na našem webu 
http://www.olymp-sport.cz/                                                                                                         -jpb-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopisnice s logem veletrhu a další poštovní zásilky    Velký stan u jezera Léman, místo, kde se konal  
odeslané z veletržního stanu byly oráženy denním     XX.  Světový  veletrh   olympijských   sběratelů   
razítkem Olympijského muzea a připojen byl kašet    v Laussane 
k XX. světovému veletrhu olympijských sběratelů 
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 Společná fotografie u Olympijského muzea – členové Olympsportu zleva Zdeněk Svědiroh, Václav  
 Diviš, Josef Kočí, JiříHrubeš, osmý zleva Marian Linder, Pavol Ondráška a zcela vpravo Jan Petrás 

 Poklonili jsme se památce zakladatele moderních         S naší návštěvou v honosném sídle MOV    
      Olympijských her Pierru de Coubertinovi                      v neděli nepočítali, bylo zavřeno 

Ke zvolení předsedou AICO Dr. Romanu Babutovi   Část účastníků zájezdu u monumentu, kde se od-   
   pogratuloval za celý Olympsport  Jan Petrás     počítává čas do zahájení OH 2016 v brazilském Riu 
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Vlevo: MUDr. Branislav Delej, zástupce slovenského SSOŠŽ na ustavující 
konferenci AICO a člen předsednictva AICO při neformální besedě 
s účastníky našeho zájezdu  
Uprostřed: Olympijská vila v areálu Olympijského muzea 
Vpravo: Socha Emila Zátopka v parku Olympijského muzea 
 

 

N O V I N K Y  O L Y M P S P O R T U  A  Č E S K É  P O Š T Y  
 

 

V minulém čísle byl otištěn návrh tiskového listu se známkami a kupóny pro přítisky, kde na 
kupónech byli připomenuti čeští medailisté z letošních ZOH v Soči a také podmínky objednání 
tiskových listů. Otiskujeme konečnou podobu tiskového listu po schválení ČOV a také tiskové listy 
pro Český biatlonový svaz. 

Olympsport připravil vedle tiskového listu sadu osmi příležitostných obálek s přítiskem. Každá obálka 
je opatřena jednou známkou s kupónem z tiskového listu a oražena příležitostným razítkem České 
pošty věnovaném medailistům ze ZOH. Také tuto sadu obálek bylo možné si objednat. 
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Olympionikům se po 30 letech omluvili za bojkot 
 

 

Převzato z internetových stránek Isport.cz 12.5.2014 
 

Ztracená generace se dočkala aspoň malé satisfakce. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval se dnes 
omluvil tehdejším reprezentantům za bojkot olympijských her 1984 v Los Angeles. Na slavnost ve Valdštejnském 
paláci dorazily desítky bývalých sportovců, scházeli však atleti Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová či 
Imrich Bugár. 
„Dovolte mi, abych se vám touto cestou za Československý olympijský výbor omluvil za naši neúčast na 23. 
letních olympijských hrách v Los Angeles,“ řekl Kejval. 
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Zástupci sportovní generace z poloviny osmdesátých let 
na tuhle chvíli čekali třicet let. V květnu 1984 rozhodnutí 
tehdejšího Československého olympijského výboru 
oznámil jeho předseda Antonín Himl. Oficiálním 
důvodem byly obavy o bezpečnost sportovců. 
Ve skutečnosti šlo o politickou odvetu za bojkot 
západních zemí, které se v roce 1980 nezúčastnily 
předchozích Her v Moskvě, sídle tehdejšího sovětského 
bloku. 
„Pozdě, ale přece. Je to příjemné, ale je to po třiceti 
letech. Ten osten tam zůstane asi navždy,“ povzdechla si 
diskařka Zdeňka Šilhavá, která v roce 1984 překonala 
světový rekord. „Pro mnoho z nás to byla životní šance 

něco dokázat a připravovali jsme se na to dlouhodobě. Já jsem chtěla po olympiádě skončit. Osten tam zůstane, i 
když je to otupené. Ale nikdo nemůže říct, že to vymaže.“ 
Na setkání do budovy Senátu dorazili například vicemistryně světa v gymnastice Hana Říčná, tenistka Helena 
Suková, veslař Milan Doleček, tyčkař František Jansa nebo fotbalisté Luděk Mikloško a Jiří Sloup. 

Tři velká atletická jména se ale neukázala. Běžkyně Jarmila Kratochvílová měla povinnosti v Havířově jako 
patronka závodu Čokoládové tretry. „Nevím, jak se k tomu vyjádřit. Asi je to správné, ale nemuselo se čekat třicet 
let, mohlo to být i dřív. Asi je to opravdu jen symbolicky, protože je to strašně dávno. Ale vždycky, když se přiblíží 
výročí, nebo olympiáda, člověk si připomene, že se to nemělo stát,“ uvedla Kratochvílová. 
Světová šampionka ve vrhu koulí Helena Fibingerová pozvání nepřijala. „Já jsem nepřijela proto, že jsem nemohla, 
ale že jsem nechtěla,“ řekla Fibingerová. „Já jsem se s tím těžce vyrovnávala. Po mistrovství světa 1983 jsem měla 
poměrně našlápnuto a byla jsem na vrcholu všech svých sil. Neskutečně mě to zasáhlo. Mluvila jsem o tom s 
panem předsedou olympijského výboru. Já ho podporuju, ale měla jsem pocit, že se někdo měl zeptat nás, jestli to 
chceme. A já to nechci.“ 
Právě Fibingerovou si v roce 1984 vybrala televize a přiměla ji k prohlášení, v kterém rozhodnutí o bojkoty 
olympiády v Los Angeles podporuje. „To byla taky křivda. Když to vidím, ve mně se vaří krev,“ líčí Fibingerová. 
„Když vytáhnete ten záznam, tam nejsou žádné žvásty, to je nářek nad tím, že nejedeme na olympiádu. Jeden 
člověk z ÚV KSČ, který řekl, že to je příliš sentimentální, ale já jsem pořád stejná. Na tu dobu, co se mohlo a 
nemohlo, jsem to řekla docela dobře. Nemluvila jsem o nějakých nebezpečích, což oni chtěli.“ 
Rozhodnutí bojkotovat Hry v Los Angeles znamenalo pro mnoho tehdejších sportovců konec životního snu. 
Jarmila Kratochvílová se o něm paradoxně dozvěděla těsně poté, co u léčitelky v malé vesničce na Slovensku 
vyřešila bolesti v zádech. 
„Dozvěděla jsem se to večer ve vlaku, když jsem jela z dědiny u Zlatých Moravců. Paní mi strašně pomohla i 
lidsky. Řekla mi, že na olympiádu pojedu, že je to prkotina a spraví se to,“ vzpomíná Kratochvílová. 
Gymnastka Hana Říčná, vicemistryně světa 1983 na kladině, kvůli ceremoniálu přijela až z Ameriky, kde žije. 
„Teď po letech, když se dívám zpátky, tak mě to hrozně moc mrzí, protože jsem byla v mých nejlepších letech a 
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myslím, že bych tam po nějaké medaili sáhla,“ řekla Říčná, 
jejíž sedmnáctiletý syn David by rád na Hrách v Riu de 
Janeiro reprezentoval Česko. 
„Syn byl v americké reprezentaci za juniory, ale na rok 2016 
by se na olympiádu v tak velké konkurenci nedostal. Ale 
může závodit i za Česko, moje děti mají obojí občanství,“ 
vysvětluje Říčná. „Letos byl o dvě desetiny druhý na 
mistrovství USA juniorů. Tak třeba se s ním na olympiádu 
vrátím…“ 
 
Olympsport k slavnostnímu setkání bývalých sportovců 
připravil dopisnici s přítiskem a příležitostné strojové 
razítko, které používala pošta Praha 6 dne 12.5.2014  

 
 

 

L e t n í  h r y  z a m ě s t n a n c ů  Č e s k é  p o š t y  
 

 

Česká pošta připravila příležitostné poštovní razítko k XXI. letním národním 
sportovním hrám svých zaměstnanců. Razítko s textem "XXI. letní národní 
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, Pardubice 2" a s 
vyobrazeným logem České pošty a běžcem probíhajícím cílovou páskou 
bylo používáno ve dnech 20.-21.6.2014 na příležitostné poštovní přepážce 
ve Sportovním centru v Nymburku.  
 
 

 
 

Príležitostná pečiatka SSOŠZ: Leopold Jim Šťastný a založenie AICO 
 

Slovenská společnosť olympijských a športových zberatelov (SSOŠZ) iniciovala používanie 
príležitostnej poštovej pečiatky na počesť výborného slovenského futbalistu a futbalového trénera 
Leopolda "Jima" Šťastného. Pečiatka súčasne pripomenula, že SSOŠZ je spoluzakladateľom 
novovzniknutej zberateľskej organizácie AICO (první filatelist. doklad vzniku AICO - pozn. redakce) 
Príležitostná pečiatka sa používala v stánku Slovenskej pošty v prvý deň Bratislavských 
zberatelských dní 2014. V tých istých priestoroch Incheby sa od 16:00 konala výročná členská 
schôdza SSOŠZ, čo umožnilo všetkým zúčastneným získať pečiatku a poslať kolegom pekný 
športovo-filatelisticý pozdrav. 
Významným bodom programu výročné členské schôdze SSOŠZ na rok 2014 bolo ocenenie 
zberateľov, funkcionárov a vystavovateľov, ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju olympijského 
a športového zberateľstva na Slovensku. Ocenení boli nasledovní štyria zberatelia: 
-  Pavol König – 82-ročný nestor slovenského športového zberateľstva, osobitne odznakov.  
- Jaroslav Petrásek – bývalý basketbalista a vodák, dlhoročný predseda českého OLYMPSPORTu a 
neúnavný propagátor olympijskej a športovej filatelie , vydavateľ spravodajcu OLYMSPORT, autor 
množstva odborných článkov, vystavovateľ, porotca a hlavne dobrý kamarát ochotný kedykoľvek 
pomôcť. Urobil mnoho pre československý, teraz pre český a niekomu by sa to nemuselo zdať aj pre 
slovenský olympijský a športový filatelistický život.  
- Ervín Smažák – bývalý aktívny hádzanár, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti olympijskej a 
športovej filatelie, jej dlhoročný tajomník a hlavný mozog a hybná sila. So svojimi exponátmi 
(Hádzaná) úspešne reprezentoval Spoločnosť na domácich a zahraničných výstavách, vrátane 
niekoľkých výstav OLYMPHILEX a OLYMPEX, kde pracoval ako národný komisár. Vďaka nemu bolo 
vydaných mnoho pečiatok a aj niekoľko slovenských poštových známok, používaných mnoho 
námetových OVS Slovenského olympijského výboru a mnoho iných filatelistických i tých 
nefilatelistických materiálov. Koľko presne? Neúrekom... 
V neposlednom rade je organizátorom vynikajúcich filatelistických výstav SLOVOLYMPFILA v rokoch 
1996, 2000, 2004 a 2008, z ktorých tá posledná bola aspoň po organizačnej stránke pravdepodobne 
najkvalitnejšia filatelistická výstava usporiadaná na Slovensku.  
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- Igor Banás – dlhoročný zberateľ a vystavovateľ, ktorý svojou neúnavnou húževnatou prácou 
dosiahol vynikajúcu úroveň svojho tematického exponátu Dostihový a jazdecký šport, ktorý v 
súčasnosti znesie aj najprísnejšie 
medzinárodné kritériá. Exponát 
získal na národnej výstave 
NITRAFILA 2013 VPZ a 
blahoželanie poroty za tematické 
spracovanie. Je len na škodu veci, 
že hlavne kvôli finančným 
dôvodom nemôže vystavovať aj 
na zahraničných výstavách.  
Všetkým oceneným blahoželáme 
a želáme ešte mnoho energie a 
tvorivých síl v ich záľube. 
                     Vojtech Jankovič  

    Ocenění sběratelé zleva: Pavol König, předseda SSOŠŽ Branislav   
                                                             Delej, Ervín Smažák, Jaroslav Petrásek a Igor Banás 
 
Z produkce Slovenské společnosti olympijských a sportovních sběratelů (SSOŠŽ) pocházejí 
personalizované tiskové listy: 

1) Anastazia Kuzminová – 1. místo biatlon 7,5 km na XXII. ZOH 2014 v Soči 
2) Danka Barteková – členka MOV od r. 2013, 20. výročí vzniku Slovenského olympijského 

výboru 
3) František Chmelár – člen exekutívy Europského olympijského výboru, 20. výročí vzniku 

Slovenského olympijského výboru 
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POZOR !!!    POZOR !!!    POZOR !!!    POZOR !!!    POZOR !!!    POZOR !!!   POZOR !!!  
 

 

LLL EEE TTT NNN ÍÍÍ    AAA UUU KKK CCC EEE    222 000 111 444    
 

 
Soupis položek letní aukce 2014 tentokrát není vlastní součástí 

Zpravodaje, ale je vložen jako příloha časopisu.  
Podmínky aukce jsou uvedeny na závěr soupisu položek aukce.  

To hlavní – konec aukce – 17. 8. 2014 !!! 



XX.  mis trovstv í  světa  ve  fo tba le  2014  ve  f i l a te l i i

Ve dnech, kdy čtete tyto řádky, vrcholí v Brazílii jubilejní XX. MS v kopané. Přineslo řadu překvapení,
hodně gólů a ve většině případů kopanou, na kterou se dalo určitě dívat. Přinášíme přehled známek,
které vydaly pošty zemí, účastníků mistrovství světa.

  1. Alžírsko – 26.6.2014, 2 známky
  2. Belgie – 10.6.2014, 1 známka, tištěno v aršíkové úpravě s 5 známkami ve tvaru fotbal. míče 
  3.           - 5 personalizovaných známek s fotbalovou tématikou
  4. Bosna a Herzegovina – 12.6.2014, 1 známka
  5. Brazílie – 2013, 2 personal. známky, první tištěna v TL o 16 zn. (4x4), druhá v TL o 12 zn. (3x4)
  6.            - 30.1.2014 12 známek v TL o 24 zn. (6x4) 2x zn. série
  7.            - 21.4.2014 A se 3 zn.
  8.            - 2014, 12 známek, tištěno v TL o 24 zn. (4x6) 2x zn. série
  9. Holandsko – 18.5.2014, 10 známek v TL (5x2)
10. Chile – 16.6.2014, 1 známka 
11. Chorvatsko – 12.6.2014, 1 známka, tištěno v TL o 9 zn. a 1 kupónu vpravo dole (2x5)
12. Japonsko – 26.5.2014, 3 aršíky, všechny se různými 3 zn.
13. Kostarika – 24.4.2014, aršík ze 2 známkami
14. Mexiko – 6.6.2014, 2 známky
15. Portugalsko – 16.6.2014, 2 známky, tištěno také v aršíkové úpravě s 2 známkami
16. Řecko – 5.6.2014, 2 známky, obě v aršíkové úpravě
17. Španělsko – 12.6.2014, aršík se 2 známkami
18.                 - 1 personalizovaná známka  
19. Uruguay – 28.1.2014, 2 známky, tištěny v aršíkové úpravě, aršík ve tvaru fotbalového míče  
20. Německo – 7 příležitostných razítek (zde jsou prezentována první 4 razítka ze základ. skupin)

1.                                                                  2.

3.

                                      

                                       4. 
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5.

6. 

7.
 

MICHEL  připravil  pro filatelisty  další  specializovaný katalog. Po sběratelích zvířat a
lokomotiv  na  známkách  se  dočkali   filatelisté,   fanoušci  nejpopulárnějšího   sportu  na
světě  –   kopané.  Motivkatalog  Fußball   -  Ganze  Welt   (celý   svět)   s 9000  barevnými
vyobrazeními a více než 28 000 cenových záznamů přináší na 468 stranách vyčerpávající přehled
fotbalových známek. Katalog můžete objednat na webu www.michel.de za 49,80 €   
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8. 

9.                                                              10.                         11.

                                                                 12.
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12.                                                                     14.

                                                                          15.

13. 
                                                                                         
                                                                                         16.
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17.                                                                         18.

19.

20. 

Zpracoval –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 5 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (4. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA  
 
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  St. VINCENT 1990 Yv. 1186 (1185/9) Mi. 1540 (1539/42) 
   1996 Yv. BF42 Mi. BF389 (3633) 

1996 Yv. 2967 (2960/8) Mi. 3620 (3613/21) 
  St. TOME e PRINCIPE  1993 Yv.1146c (1146a/g) Mi. 1455 (1451/8) 
  SIERRA LEONE   1989 Yv. 980 (978/81) Mi. 1169 (1164/71) 
   1990 Yv. 1282 (1282/5) Mi. 1511 (1509/16) 

1995 Yv. 1888 (1885/96) BF Mi. 273 (272/5) 
  TANZANIE 1985 Yv. 266B (266A/D) Mi. 273 (272/5) 
    Yv. BF Mi. BF45 (série) 
                   (zlatí medailisté americké štafety) 
   1992 Yv. 1138 (1137/40) Mi. 1358 (1354/61) 
                                 (se zobrazením Lewis, Smith a Menea – viz reprodukce u Menea) 
   1994 Yv. 1617 (1616/7) Mi. 1982 (1981/2) 

 
 
 
 

 
 
  TOGO 1985 Yv. A595 (A594/601) Mi. 1890 (1888/95) 
  DOMINIKA 1996 Yv. 1962 (1958 (66) Mi.  
  ČAD 1988 Yv. A306 (304/7) Mi. 1168 (1166/9) 
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  UGANDA 1989 Yv. 546 (543/6) Mi. 641 (638/41) 
   1991 Yv. 742 (741/5) Mi. 884 (883/7) 
   1996 Yv. 1488 (1475/92) Mi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BROWN Ronald James (USA)  – zlato ve štafetě na 4x100m  
FM Z  GUINEA 1985 Yv. BF50 Mi. BF121 (1018) 
   (s ostatními jmény na okraji – reprodukce viz u Lewis) 
 
MAHMOUD Joseph (Francie) – stříbro v běhu na 3000m překážky 
FM Z  MALI  1984 Yv. A500 (A498/500) Mi. 1022 (1020/2) 
     
MELINTE Doina Ofelia (Rumunsko) – zlato v běhu na 800m a stříbro v běhu na 1500m v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF2 09 (209/10) 
   1984 mechanické razítko použité v Bacau 1 14.8. 
   1984 mechanické razítko použité v Bacau 3 13.8. 
   (s ostatními atlety – reprodukce viz u Cojocaru) 

1997 korespondenční lístek s hodnotou 500 Lei 
                         (vydaný k 85. výročí Rumunské federace, na přítisku spolu s ostatními olympioniky) 
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MÖGENBURG Dietmar (Spolková republika N ěmecko) – zlato ve skoku vysokém 
FM Z  KAMERUN 1984 Yv. A335 (335/8) Mi. 1055 (1055/8) 
  GHANA 1994 Yv.  Mi. 2034 (2034/5) 
  NIGER  1984 Yv. BF43 Mi. BF42 (904) 
  TOGO 1984 Yv. A522 (A517/23) Mi. 1782 (1776/83) 
  UGANDA 1997 Yv. 1492 (1475/92) Mi.  
 
MOSES Edwin (USA)  – zlato v běhu na 400m překážky 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda) 
 
MOTA Rosa (Portugalsko) – bronz v běhu maratonském v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXIV. Olympiáda) 
 
MEYFARTH Ulrike (Spolková republika N ěmecko) – zlato ve skoku vysokém v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXIV. Olympiáda) 
 
NUNN-SAUNDERS-CEARNS Glyniss Leanne  (Austrálie) – zlato v osmiboji v soutěži žen 
FM Z  AIUTAKI  1984 Yv. 406 (404/7) Mi. 535 (533/6) 
  TOGO 1985 Yv. A599 (A594/601) Mi. 1693 (1888/95) 
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OTTEY - PAGE Merlene (Jamajka) – bronz v běhu na 100m a v běhu na 200m v soutěži žen 
FM Z  LIBERIE 1998 Yv. BF Mi. BF 140 (1629/30) 
    
PUICA Maricia (Rumunsko)  – zlato v běhu na 3000m a  bronz v běhu na 1500m v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF2 09 (209/10) 
    vydané také v aršíku  Mi. 4085 (4083/8) 
   1984 mechanické razítko použité v Bacau 6 14.8. 
   1984 mechanické razítko použité v Bacau 3 13.8. 
   (s ostatními atlety – reprodukce viz u Cojocaru) 

1997 korespondenční lístek s hodnotou 500 Lei 
                         (vydaný k 85. výročí Rumunské federace, na přítisku spolu s ostatními olympioniky – viz 

reprodukce u Melinte Doina Ofelie, lehká atletika) 
 
SANDERSON Teresa (Velká Británie)  – zlato v hodu oštěpem v soutěži žen 
FM Z  AIUTAKI  1984 Yv. 404 (404/7) Mi. 533 (533/6) 
 
SJÖBERG Jan Patrick (Švédsko)  – zlato ve skoku vysokém 
FM Z  FINSKO 1994 Yv. 1233 (1232/3) Mi. 1267 (1266/7) 
                    (vydané též v sešítku jako) Yv. C1232 Mi. MH37 
  ŠVÉDSKO 1986 Yv. 1387 (1385/8) Mi. 1405 (1403/6) 
    Yv. BF 14 Mi. BF14 
   1997 Yv. 1828 (1827/8) Mi. 1844 (1843/4) 
        (použitá stejná kresba jako vydání ve Finsku r.1994) 
                   (vydané též v sešítku jako) Yv. C1827 Mi. MH196 
  TOGO 1985 Yv. A598 (A594/601) Mi. 1894 (1888/95) 
 
STRONG Shirley (Velká Británie)  – stříbro v běhu na 100m překážky v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA 1996 Yv. 2022 (2021/9) Mi.  
  BARBUDA  1997 Yv. společně s Antigua Yv. 2022 
  TOGO 1996 Yv. 1463 (1459/67) Mi. 2433 (2427/39) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 

 
 
Pokračování příště                                                 Z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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D a l š í  P o r t u g a l e c  a  B r a z i l e c  v e  f o t b a l o v é m  n e b i  
 

 

V poslední době si nemilosrdný osud vybírá své fotbalové oběti hlavně v Portugalsku a Brazílii. Po 
nedávných úmrtím Níltona dos Santose a Eusebia se na věčnost odebrali další dva významní 
fotbalisté minulého století – Portugalec Mário Esteves Coluna a Brazilec Hilderaldo Luiz Bellini.  
 
Mário Esteves COLUNA, *6.8.1935,+25.2.2014 (Mozambik). Začínal jako záložník v Deportivo 
Lourenco Marques (dnes Maputo). V mladém věku hrál za Olympique Lyon. V devatenácti letech 
přestoupil do Benfiky Lisabon, kde působil v letech 1954-1970. S Benfikou dvakrát zvítězil v Poháru 
mistrů evropských zemí (1961, 1962) a desetkrát se stal mistrem Portugalska. V roce 1963 pomohl 
Coluna v PMEZ vyřadit Duklu Praha (2:1, 0:0). Portugalsko reprezentoval 76x. Mezistátní debut 
prožil 11.6.1957 v Rio de Janeiro proti Brazílii (1:2). Proti Československu nikdy z různých důvodů 
nenastoupil. Svůj poslední zápas v reprezentaci odehrál 11.12.1968 v Athenách proti Řecku (2:4).  
Coluna se stal portugalským fotbalistou roku 1964. Zúčastnil se MS 1966 v Anglii, kde měl velký 
podíl na zisku 
bronzových 
medailí. Později se 
stal trenérem, 
mimo jiné v roce 
1983 trénoval 
národní mužstvo 
Mozambiku. 
 
 
Hideraldo Luiz BELLINI, *7.6.1930,+23.3.2014. Střední obránce, začínal v týmu Itapernese, dále 
hrál ve známých brazilských klubech Vasco de Gama, Sao Paulo FC a Atletico Paranaense. V roce 
1958 se stal na MS ve Švédsku historicky prvním kapitánem mistrů světa. Odehrál všech pět 
vítězných zápasů, včetně finále. O jeho výborných výkonech svědčí i to, že byl společně vybrán 

s Pelém, Garrinchou, Zitem, Didim a 
Niltonem Santosem do výběru All stars MS 
1958. Bellini má také zlato z MS 1962 
v Chile, kde byl na soupisce Brazilců, do 
žádného zápasu však nenastoupil.  
V reprezentaci debutoval 13.4.1957 v Limě 
proti Peru (1:1). S reprezentačním dresem 
se rozloučil na MS 1966 proti Maďarsku 
(1:3) 15.7. v Liverpoolu. Celkem 
reprezentoval v 56 zápasech. Proti 

Československu nikdy nehrál. V roce 1971 byl krátce trenérem málo známého brazilského mužstva 
St. Katherine. V Riu před vchodem na stadión Maracaná má sochu, která zachycuje moment, kdy 
jako kapitán v rukách třímá Zlatou Niké po vítězném finále ve Stockholmu v roce 1958. Přes 
všechny úspěchy zůstal Bellini až do současnosti málo známým brazilským mistrem světa.  

            Stanislav Kamenický 
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Přehled příležitostných známek a razítek 
vydaných k Hrám XXX. olympiády v Londýně 2012 

 

6. část 

           Stát                                                              AFRIKA     
                   Datum vydání 
                  Číslování Michel  

 

 
Sv. Tomáš a Principův 
ostrov 
21.9.2005  4 A s 1 známkou 

Na aršících je zachycena Zara Phillips 
(vedle princezny Diany a princezny 
Anny),  dcera britské princezny Anny a 
vnučka britské královny Alžběty II..  
Je druhá z britské královské rodiny po 
své mamince princezně Anně, která 
startovala na OH. Princezna Anna 
startovala v jezdeckých soutěžích na OH 
1976. 
Na Letních olympijských hrách 2012 v 
Londýně reprezentovala Zara Phillips  
hostitelskou zemi v jezdectví v soutěži 
jezdecké všestrannosti družstev, se 
kterým získala stříbrnou olympijskou 
medaili. V roce 2006 se stala mistryní 
světa v jezdectví v soutěži jezdecké 
všestrannosti družstev. V témže roce 
byla ve veřejném hlasování stanice BBC 
Sports zvolena sportovkyní roku (její 
matka získala toto ocenění v roce 1971). 
V roce 2012 nesla olympijský oheň v 
Cheltenham Racecourse na svém koni 
Toytown.  
 
21.9.2005      2 A se 3 známkami 
Na prostřední známce horního 
aršíku jsou britští olympijští 
vítězové ze ZOH 1984 
v krasobruslení Jayne Torvill a 
Christopher Dean. Jejich volný 
tanec na ravelovo Bolero je 
považovaný za jeden 
z nejdokonalejších projevů na 
ledě.  
Na prostřední známce dolního 
aršíku je zachycen Sir Roger 
Bannister (*23. března 1929, 
Harrow), někdejší anglický atlet, 
kterého proslavilo pokoření 
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hranice 4 minut v běhu 
na 1 míli. Po skončení 
kariéry se začal naplno 
věnovat medicíně, stal se 
významným neurologem. 
Na olympijských hrách v 
Helsinkách v roce 1952 
Bannister zaběhl britský 
rekord na 1500 metrů, 
nicméně nevyhrál 
medaili, kterou očekával. 
To posílilo jeho odhodlání 
stát se prvním, kdo 
doběhne do cíle 1 míle v 

čase pod 4 minuty. 
Dlouho odolávající hranice padla 6. května 
1954 v Oxfordu. Nový rekord měl podobu 
3:59,4 min. (Současný světový rekord drží 
od roku 1999 Maročan Hicham El Guerrouj 
časem 3:43,13 min.) 
Závod přinesl posun ještě v jednom 
aspektu – Bannisterovi jej tehdy rozbíhali 
vodiči Chris Brasher a Chris Chataway. 
Překonání rekordu odstartovalo rozvoj 
využívání vodičů při vrcholných běžeckých 
soutěžích na středních a dlouhých tratích. 
 

Tanzanie 
2011 
4 zn. + A a 1 zn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27.6.2012 
Mi 4919-22 
A se 4 zn. basketbal, box, běh 3000 m překážek,   
               běh 5000 m 
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Uganda 
3.8.2012  
Mi 2869-71 

3 zn. – Olympijský 
stadión, Stadión 
Wembley a starý 
stadión Trafford. 
Známky tištěny v TL 
o 12 zn. (4x 2869-
71). Existují TL 
zoubkovený 
a nezoubkovaný  
(4x 2869-71B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.2012 
A s 8 známkami 
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               Stát                                                     AMERIKA      
                   Datum vydání 
                  Číslování Michel  

 
 
Antigua a Barbuda 
18.6.2012 
 Mi 5014-7  

 
A se 4 zn. umělecká gymnastika,  
LA – běh přes překážky, 
taekwondo, LA – běh 
všechny zn. $ 2,20,  
vydán zoubkovaný a nezoubk. A  

 
 Aruba 
 5.4.2012 
 Mi 645-8,  

Bl 15 (649-52), 80x60mm 
 

4 zn. LA – běh přes překážky, 
olympijská pochodeň, nápis 
Olympia, plavání 
Známky tištěny v TL o 8 zn.  
2x 4 zn. série, spojené kupony, 
na kterých jsou zvětšené výjevy 
ze známek s námětem běh p. p. 
a plavání. 
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Bahamy 
12.7.2012 

               Mi 1452-5  
 
4 zn. - box a budova 
parlamentu, skok o 
tyči a Nelsonův 
sloup, plavání a 
Tower Bridge, běh a 
olympijský stadión 
 
 
 
 
 

Curacao 
12.7.2012 
Mi 103-10 

 

8 zn. – cyklistika, 
plavání, jachting, 
kopaná, volejbal, 
taekwondo, lehká 
atletika - běh, 
baseball 
TL 170 x 95 mm 
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Grenada 
2012 
Mi 6494-7 

4 zn. s logem XXX. OH, 
tištěny v TL po 108 zn. 
(12x9) 
Dále byly vydány aršíky 
(zoubk. 3x 6494-7 A, 
nezoubk. 3x 6494-7 B) 

 
 
 

Guyana 
2012 
 

2 zn. s maskoty  
XXX. OH 
Vydány aršíky se 
čtyřmi dvojicemi 
známek – zoubk., 
nezoubk. 
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Haiti 
2005 
 

Aršík se 4 zn.  
Luis Figo – kopaná, 
Dirk Novitzki – basketbal, 
Ian Thorpe – plavání, 
Marat Satin - tenis 
 

Jamajka 
3.5.2013 
Mi 1176-80 

 

1176 Veronica Campbell-
Brown – stříbro ve štafetě 
4x100 m, bronz 100 m 
 

1177 Kerron Stewart, 
Shelly-Ann Fraser-Pryce, 
Sherone Simpson a 
Veronica Campbell-Brown 
(ta však na známce chybí) 
– stříbro ve štafetě žen 
4x100 m, 
 

1178 Shericka Williams – bronz ve štafetě žen 4x400 m společně s Christine Day, 
Rosemarie Whyte a Novlene Williams-Mil 
 

1179 Usain Bolt – zlato 100 a 200m 
 

1180 štafeta mužů 4x100m Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt – zlato, 
navíc časem 36,84 s vytvořila jamajská štafeta nový světový rekord 

1179                       1180                     1178                     1177                      1176 
 
 

Kajmanské 
ostrovy 
2.8.2012  

                    Mi 1211-5 
5 zn. – 25c běh, 50c běh přes 
překážky, 75c plavání, 80c běh, 
$1,60 plavání 
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Kanada 
27.6.2012  
Mi 2847 

1 samolepící zn., veslování, 
v sešitkovém vydání po 10 zn.    

 
 
 
 
 
 
 

 

27.6.2012 
1 příležitostná dopisnice 
s natištěnou známkou, 
veslování 

 
Kolumbie 
27.6.2012 
4 zn., všechny 

hodnoty $ 3 
Námět: vrh koulí, tenis, 
kopaná – žen; 
taekwondo, box, 
vzpírání; 
jezdectví, cyklistika, běh; 
plavání, šerm, zápas. 
Známky vydány 
v aršíkové úpravě 
A s 8 zn. (2x4 zn. série) 
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3.9.2012 
1 zn. $ 1,80 
TL se 4 zn. $ 1,40 
A s 1 zn. $ 30 
Námět: Medailisté Kolumbie  
na XXX. OH a Paralympijských 
hrách 2012 
zlato  
Mariana Pajón, cyklistika, ženy BMX 
 

stříbro 
Elkin Serna, atletika, maraton T-12 
Moisés Fuentes, plavání, muži 100 m 
znak SB4 (oba paralympiáda) 
Rigoberto Uran, cyklistika, muži silniční 
závod jednotlivců 
Óscar Figueroa, vzpírání, muži 62 kg 
Catarine Ibargüenová, atletika,  
ženy trojskok 
 

bronz 
Yuri Alvearová, judo, ženy 70 kg 
Òscar Muňoz Oviedo, taekwondo,  
muži 58 kg 
Jackeline Rentería, zápas,  
ženy volný styl do 55 kg 
Carlos Oquendo, cyklistika, muži BMX 
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Kostarika 
25.6.2012 
Mi 1784-5, Bl 49 (1784-5), 102x160 mm 

2 zn., námět běh, taekwondo, na aršíku mimo známky 
chůze a cyklistika 

 
 

Kuba 
5.7.2012  

5597-5602, Bl 293 (5603) 
6 zn. + 1A  
Kubánští olympijští vítězové   
 
Orlando Martinez Romero, box - 
1972 
Teofilo Stevenson,  
box - 1972, 1976 a 1980 
Alberto Juantorena,  
běh 400m a 800m – 1976 
María Caridad Colón,  
hod oštěpem - 1980 
Driulis Gonzalez,  
judo – 1996 
Mireya Luis,  
volejbal – 1992, 1996 a 2000 
Javier Sotomayor, 
skok do výšky – 1992 
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Paraguay 
9.8.2012 
Mi 5146-51 vše 1000 G,  

               Mi Bl 490 (5152) 4000 G 115x81 mm, Mi Bl 491 (5253) 4000 G 115x81 mm 

Judo, hod oštěpem, běh, tenis, stolní tenis, veslování a plavání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Hockin – plavání,                                běh, tenis, oštěp + emblém NOV  
Marcelo Aguirre – stolní tenis 
 
 

Surinam 
15.8.2012 
Mi 2589-600, Mi Bl 113 (2601-3) 104x72 mm 

12 zn. – tenis, cyklistika, skoky do vody, jezdectví, sportovní gymnastika – kůň na šíř, hod 
kladivem žen, hod oštěpem, skok daleký, běh – sprint, veslování, plavání, tenis. 
Známky tištěny v TL o 24 zn. 2x Mi 2589-600 (4x3 + 4x3) 
Aršík s 3 známkami – volejbal, běh, běh přes překážky 
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 Svatý Kryštof a Nevis 
 14.11.2011 
 Mi 1268-71 A, B 

A se 4 zn. vše $3 (zoubk. a nezoubk.) 
Námět známek – fotografie z OH 48: 
 

Pohled na zaplněný stadión Wembley, 
kde se konaly atletické soutěže 
 

Robert Bruce Mathias,  
vítěz atletického desetiboje 
 

Maureen Gardner (V.Británie) 
blahopřeje Fanny Blankers-Koen  
z Nizozemska, své přemožitelce 
v běhu na 80 m překážek  
(obě čas 11,2 s) 
 

oficiální plakát OH 1948 v Londýně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svatý Martin 
18.6.2012 
 

12 zn. – házená, běh, pozemní 
hokej; 
judo, tenis, kopaná;  
kanoistika, cyklistika, sportovní 
gymnastika – kladina;  
basketbal, volejbal, trojskok. 
TL o 24 zn. 2x12 zn. série (4x3 + 
4x3) 
 
A s 3 zn. – lukostřelba,  
skoky do vody, vzpírání 
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Svatý Vincent  
a Grenadiny 
14.11.2012 

                 Mi 7043-6 A, B 
A se 4 zn. vše $2,75 (zoubk. a 
nezoubk.) 
Námět známek – fotografie z OH 08: 
 

Olympijský stadión, 
Pietri Dorando – maratón, 
Eric Lemming – hod oštěpem, 
Plakát OH 1908. 
 

 
Svatý Pierre e 
Miquelon 
28.7.2012 

               Mi 1143 
1 zn. – box ženy (1,07 €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uruguay 
30.3.2012 
Mi 3226-9 

4 zn. kopaná, cyklistika, jachting, běh přes 
překážky. Známky tištěny v TL 2x 3226-9 
(4x2). 

 
 Dokončení příště            Zpracoval   -jpb- 
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Stručně na závěr:                     2.                     3.   
1. 
 
 
 
 
 
 
4. 
                                         5. 
 
                                    
  
 
                                     
                                                             
                                                                                                           
6. 
 
 
 
 
                                                                                  1.-2. Bělorusko, 8.2.2014, MS v ledním   
                                                                                           hokeji 2014   
                                                                                  3. Švédsko, 27.3.2014,Zlatan   
                                                                                      Ibrahimovič, speciální sešitek  
                                                                                  4. San Marino, 25.6.2014, 20 let od   
                                                                                      smrti Ayrtona Senny                              
                                                                                  5. Monako, 14.6.2014, MS v kopané 
                                                                                  6. Rumunsko, 12.6.2014, MS v kopané  
             
 
 

 

Do dnešního čísla p řispěli: Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, Stanislav Kamen ický  
a Jaroslav Petrásek. 

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

 

       Uzávěrka p říštího čísla je 1. zá ří 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      
 
 

Předseda  Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod  petrasek@olymp-sport.cz  
Místop ředseda  Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 P raha 7           janousek@shooting.cz  
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  
Revizor ú čtu  Josef KO ČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                  joseph.koci@seznam.cz  
Knihovník        Radek JÁSEK, Havlí čkova 271, 281 21 Červené Pečky           radek.jasek@seznam.cz  
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