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Čas je běžec dlouhým krokem,  
chvíli pokoj nedá si,  
čas ten bere všechno skokem,  
za každého počasí.  
Hlavu máš bílou, pokud nejsi lysý  
na očích vrásky nastřádané.  
Jak stojí psáno, cos neviděl kdysi,  
co už se nestalo, to už se sotva stane  
 

   Nevím už, který veršotepec má uvedený slovní skvost na svědomí, ale 
plně stojím za ním a dávám mu za pravdu. A jako část prózy bych, i když 
se to nijak zvlášť nerýmuje, ještě na závěr přidal dvě slova:  

OLYMPSPORT padesátiletý...  
   Zvu Vás! Pro všechny ty, na které zapomenout nelze, pojďte a poslyšte 
pověsti dávných časů. Pojďte a vzpomeňte na všechny ty, na které se snad ani zapomenout nedá. Začátky byly 
jihočeské. Tři jména: Strakonický nikoliv Dudák, ale Bušek, evangelický farář, filatelista a skaut, duchovní otec 
toho, co přetrvalo již zmíněnou polovinu století. Jarda Justýn, vyučený pekař, později kancelářský technik, 
filatelistický polyglot a skaut, sezením v Milevsku a konečně třetí do party, snad major, snad podplukovník Kříž, 
vždy připravený nikoliv k obraně vlasti, ale k tisku zpravodaje Olympsport. To tedy byli ti tři první¸otcové 
zakladatelé. V průběhu několika málo týdnů čítala členská základna téměř 150 členů. A to nejen z Čech, ale i ze 
Slovenska a z celé ostatní Evropy a dokonce i z USA. Spusťme tedy ten průvod, který právě vychází. Zdeněk 
Slováček, jednatel, výběrčí příspěvků a matrikář, Pardubice. O novinky z jednotlivých sportů se starali, lyžník Jirka 
Svoboda z Karlových Varů, šachový expert Paroulek z Poděbrad, Atlet Otto Kudelka z Náchoda, stejně jako další 
Náchoďák, Tonda Dvořák. Zprávy lyžníkům dodával také Tonda Zajíček z Jablonce, basketbal hrála a sbírala i 
jinak propagovala moje maličkost. K příteli Kolichovi z Ostravy nesmazatelně patří tenis, stejně jako jeho stolní 
varianta k Jánovi Habrovskému z Bratislavy. Fotbalové experty jsme živili dokonce tři. Standa Kamenický z Prahy, 
Víťa Šlechta  z Brna a konečně Pepík Farský z Jilemnice. Doyen české filatelie Jirka Nekvasil a jeho exponáty 
Závod míru a Český Sokol. Proseděl jsem u něho v kanceláři na Petrském náměstí v Praze mnohou 
hodinku. Myslím, že právě tam jsem absolvoval svoji školu filatelie.  
  Ne každý je schopen chopit se pera, či psacího stroje, tací pomáhali jinak. Pepík Dobrovský z České Třebové a 
jeho překlady z a do angličtiny. Laco Kajaba z Nýrska a jeho italština. Myslím, že to byli Brňáci (Ivo Petr), kteří 
sestavili obsah veškerých článků z našeho zpravodaje. Jsem zvědav, kdy se pustí do pokračování. Bylo by to moc 
potřeba. Také IV.díl naší monografie Český a  československý olympismus ve filatelii by si zasloužil minimálně 
jeden díl pokračování. Nechcete se do něj pustit? Já momentálně pracuji na Zahraničním Sokolstvu, které 
rozpracoval již Jarda Justýn. Jednatel Olympsportu Vašek Diviš si k jednatelství přidal funkci „AJŤÁKA“ a 
správce písemného prodeje a budiž mu za to dík. Na konec jsem si nechal tři z přátel nejmilejších nebo chcete-li 
nejužitečnějších.  
   Ani jednoho není třeba příliš představovat. Ostrostřelec, a místopředseda Láďa Janoušek se uplatňuje i jako 
pokladník.  Stačí, když řeknu Svrkyně. Úplným nováčkům pomůžu udáním zúčtovací pošty – Velké Přílepy. Pokud 
někomu ani tohle nestačí, tedy dlouholetý pokladník, všeobecně známý organizátor a vyjednávač, člověk, na němž 
Olympsport stál řadu let – Beda POLÁK. Posledním do party je Brňák, redaktor zpravodaje a knihovniček, který se 
jmenuje Honza Petrás, jemuž kladu za vinu, že polygrafická úroveň i odborná náplň našich periodik je vynikající! 
Při přebírání medaile J.A,Samaranche v Lausanne jsem nestačil přijímat gratulace právě k úrovni našich publikací. 
Kluci, děkujeme! Děkujeme všem těm, kteří přiložili ruku ke společnému dílu, kteří mají zásluhu na tom, že 
Olympsport je, jaký je.  
   Každé ohlížení se zpět by mělo obsahovat nějaká čísla. My jsme zatím uvedli jenom jedno, které se týká počtu 
členů v začátcích Olympsportu. To je však  zkresleno tím, že jsou v něm schovaní členové ze dvou států. Abychom 
věci uvedli na správnou míru, dodejme, že současný počet českých členů OS je 69. K tomu dlužno přičíst 10 hostů, 
nebo chcete-li, 10 členů zahraničních. Českých členů, vybavených počítačem je 47, cizinci jsou jím vybaveni 
všichni. A jedna kvizová otázka na závěr? Kolik zakládajících členů je až dodnes našimi členy?               
   Je to těchto deset posledních mohykánů: Mirek Fajgl (Hranice), Pepa Farský (Hradec Králové), Radek Jásek 
(Červené Pečky), Pepa Kočí (Olomouc), Láďa Kočí (Přelouč), Zbyněk Loučný (Hradec Králové), Jirka Pazdera 
(Vodňany), Jarda Petrásek (Český Brod), Béda Polák (Svrkyně) a Vašek Slavík (Poděbrady).                       - j p - 
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První gratulace k 50. výro čí založení Olympsportu p řišla z KF 00-15 Praha 
 
    

   Srdečně blahopřejeme výboru a členům OLYMPSPORTU k 
50. výročí jeho založení. Česká asociace pro olympijskou 
a sportovní filatelii OLYMPSPORT je jako odborná 
společnost základní organizací Svazu českých filatelistů, 
z.s. Zároveň je kolektivním členem České olympijské 
akademie při Českém olympijském výboru a členem 
Mezinárodní asociace olympijských sběratelů (A.I.C.O.). 
Bez OLYMPSPORTU bychom si dnes nedovedli představit 
českou námětovou filatelii a velmi oceňujeme, že ve sbírkách a exponátech jeho členů jsou 
ve značné míře zastoupeny celistvosti s otisky příležitostných a propagačních razítek, 
s příležitostnými otisky výplatních strojů a s R-nálepkami a další objekty dokumentující 
poštovní provoz a poštovní historii. 
   Do historie české filatelie se OLYMPSPORT zapsal pořádáním několika úspěšných výstav 
a zařazením exponátů svých členů do virtuální filatelistické výstavy EXPONET. Těmto 
úspěchům je věnována sekce “Z historie OLYMPSPORTU” v rámci internetových stránek 
www.olymp-sport.cz. O rozšíření znalostí, sbírek a exponátů nejen členů OLYMPSPORTU se 
stará jeho výbor organizováním setkání, vydáváním informačních materiálů, vedením 
internetových stránek a organizováním písemných prodejů a novinkové služby. Jako 
všechny další základní organizace Svazu českých filatelistů, z.s., i OLYMPSPORT hledá nyní 
možnosti svého dalšího rozvoje a zájemce o filatelii a námětové sbírání mezi mládeží. 
Přejeme OLYMPSPORTU do dalších let činnosti mnoho úspěchů. 
 

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha 
 

 

 
Klubu filatelistů 00-15 Praha při této mimořádné příležitosti věnoval vzpomínkový 
text čestný člen OLYMPSPORTU  Bedřich Polák: 
 

   Sedím na invalidním vozíku a vzpomínám na roky strávené v Olympsportu, hlavně na ty, 
které upadly v zapomnění. Mám na mysli spoustu propagačních výstav, pořádaných k různým 
sportovním událostem. Byla to především propagační výstavka u příležitosti běžeckého závodu 
50. Velké kunratické, tehdy pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Výstavka 
obsahovala tři části – část filatelistickou, část fotografickou a část se sbírkou olympijských 
medailí. Na výstavě jsme uvítali předsedu Mezinárodního olympijského výboru pana Juana 
Antonia Samaranche, doprovázeného představiteli ČSTV. Po uvítání zahrálo dívčí kvarteto 
z Akademie múzických umění Dvořákovu skladbu a následovala prohlídka výstavy. Děti, které 
absolvovaly běh, dorazily do muzea, kde se výstava konala, a prosily pana předsedu MOV 
o podpis – bylo jim s radostí vyhověno. Program pokračoval besedou s olympioniky s hvězdným 
obsazením (Václav Kozák), kterou řídil sportovní redaktor Karel Malina. Mezi pozvanými hosty 
byl i akad. malíř Vladimír Kovářík. Sekretář ČSOV Václav Hubička nám poděkoval a požádal 
o další spolupráci při různých sportovních akcích. 
   V osmdesátých letech minulého století měla být na přání MOV založena Československá 
olympijská akademie (ČSOA). Přání bylo ze strany ČSTV akceptováno a na zasedání jeho 
předsednictva a olympijských složek byla ČSOA ustavena. Zasedání proběhlo v Paláci kultury za 
účasti pana předsedy MOV. I k této události jsme instalovali výstavku nevelkého rozsahu. Při 
této příležitosti byli za členy ČSOA nominováni dva členové Olympsportu (Jaroslav Petrásek 
a Bedřich Polák). Později byl Olympsport přijat za kolektivního člena ČSOA, která nás 
podporovala. 
   Olympsport slaví 50. výročí svého založení. Všem jeho členům přeji hodně radostných chvil. 
Takových, jaké jsem i já s Olympsportem prožíval. 
                                                                                                      Béďa Polák 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
 
 

7 0 .  s e t k á n í  O L Y M P S P O R T U  v  B r n ě   
 
 

   Kdo přijel v pátek 8. dubna do Brna, tak mohl spojit, jak se říká, dobré s užitečným. Od devíti 
hodin na Výstavišti probíhalo 11. veletržní setkání sběratelů a v pravé poledné pak, v salonku 
Janáček hotelu Voroněž II, jubilejní 70. setkání Olympsportu. Na programu setkání byla mimo 
tradiční výměnné burzy a informací z vedení Olympsportu, také beseda s olympijským vítězem 
z Tokia 1964 v cyklistické stíhačce panem Jiřím Dalerem.  
   Někteří z našich členů nám spílali za páteční termín setkání, ale účast 20 členů Olympsportu 
potvrdila, že na termínu zase tolik nezáleží, že důležitější je obsah a náplň setkání. A právě beseda 
s olympijským vítězem Jiřím Dalerem velice zpestřila naše setkání. Jeho neformální vyprávění 
zaujalo všechny přítomné, skromné vystupování a ochota se s přítomnými vyfotit, podepsat se na 
připravené obálky, do knih, to vše udělalo ze setkání neobyčejný zážitek. 
   Olympsport připravil k jubilejnímu setkání obálku s přítiskem, která byla opatřena personální 
známkou s Jiřím Dalerem. Na veletržním setkání byly obálky oraženy denním razítkem z prodejny 
Post Merkur pošty Brno 1. Host setkání OS, olympijský vítěz Jiří Daler, všechny obálky ochotně 
podepsal a jsou součástí novinkové služby Olympsportu (OS-02/16).  
   O obálky a tiskové listy byl velký zájem i z řady těch, kteří do Brna nemohli dorazit. V případě 
tiskových listů se dokonce dvakrát doobjednával dotisk u Postfily.  

                                                                                                                                      
 
 
 
 

   Podzimní setkání Olympsportu bude oslavou 50 let jeho existence. 
Připravuje se na jednu říjnovou sobotu. O přesném termínu a místě konání 
budete včas informováni. 
                                                                                                                                  -jpb- 
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N o v i n k y  Č e s k é  p o š t y  a  O l y m p s p o r t u  
 

 
 

XXIII. Letní národní sportovní hry zam ěstnanc ů České pošty  
   Příležitostné poštovní razítko s textem "XXIII. Zimní národní sportovní hry 
zaměstnanců České pošty, Nymburk, Pardubice 2 a s vyobrazenou kuželkou 
v kšiltovce, která se opírá o kouli, bylo používáno ve dnech 17.-18. 6. 2016 
na příležitostné poštovní přepážce ve Sportovním cetru v Nymburku. Autorem 
návrhu razítka je Ivo Štěpánek. Razítko není součástí novinkové služby 
Olympsportu. 
 
 

V í t ě z o v é  a  p o r a ž e n í   
   Ruční příležitostné poštovní razítko s textem 
"Vítězové a poražení, Vyšší Brod" a s 
vyobrazeným běžcem k příležitosti výstavy v 
Poštovním muzeu Vyšší Brod „Vítězové a 
poražení / nevydané známky a neuskutečněné 
olympiády“ bude používáno 2.7.2016 na 
příležitostné přepážce, která bude umístěna 
v prostorách pobočky Poštovního muzea ve 
Vyšším Brodě. Autorem návrhu je Jaroslav 
Obst a razítko i vyobrazená příležitostná 
dopisnice Poštovního muzea k výstavě 
„Vítězové a pořažení“ bude součástí novinkové 
služby Olympsportu. 
 

B i a t l o n o v á  k r á l o v n a  G a b r i e l a  S o u k a l o v á   
   K vítězství Gabriely Soukalové v celkovém hodnocení Světového poháru v sezóně 2015/2016 
vydal Olympsport příležitostnou obálku s přítiskem a personální známku s vyobrazením Gabriely 
Soukalové s kříšťálovým globem za celkové vítězství ve Světovém poháru. Jaroslav Petrásek navrhl 
také příležitostnou vložku do výplatního strojku Hustler, která byla používána k orážení zásilek na 
sekretariátu Českého svazu biatlonu (OS-01/16). Gabriela Soukalová dokázala zvítězit a získat malé 
globy také v jednotlivých disciplínách: sprintu, závodu s hromadných startem a ve stíhacím závodě. 
Gabriela musí být s uplynulou sezónou hodně spokojená, k úplné spokojenosti snad jen chyběla 
medaile z MS.  

 
O l ym p i j s k ý  v í t ě z  J i ř í  D a l e r  h o s t e m  7 0 .  s e t k á n í  O l ym p s p o r t u  
   V hodnocení jubilejního 70. setkání Olympsportu v Brně na předchozí straně je uvedeno vše, co 
bylo pro připomenutí besedy s prvním československým olympijským vítězem v cyklistice z roku 
1964 v Tokiu v stíhacím závodě jednotlivců, panem Jiřím Dalerem, připraveno a vydáno. (OS-02/16) 
 



 38

 

O l y m p s p o r t  n a  v e l e t r h u  S b ě r a t e l ,  z á ř í  2 0 1 6  
 
 

   Veletrh Sběratel se v letošním roce uskuteční ve dnech 8.-10. září 2016 v areálu Výstaviště 
v Praze-Letňanech. Možná, že jste již četli ve Filatelii, že se Olympsport představí na tomto veletrhu. 
Ano, dostali jsme od pořadatele nabídku prezentovat se na Sběrateli, budeme zde mít svůj stánek a 
na několika rámech budeme propagovat spojení filatelie a sportu. Zároveň to bude jedna z oslav 
našich padesátin. Ale hlavní záměr, proč bude Olympsport na Sběrateli, je přiblížení filatelie mladým 
a pokusit se je oslovit našim programem a naší filozofií. V rámci našeho stánku a ve spolupráci 
s ČOA chceme uskutečnit několik moderovaných akcí s úspěšnými olympioniky a sportovci naší 
historie, spojených s jejich autogramiádou. Olympsport připraví personální známky pozvaných 
sportovců, obálky s přítiskem a Česká pošta by měla používat po celou dobu konání veletrhu 
Sběratel příležitostné razítko k 50. výročí založení Olympsportu. Na celém projektu se již usilovně 
pracuje.  
   Chceme Vás všechny vyzvat k aktivní účasti a pomoci. Kdo může na jeden či dva výstavní rámy 
zapůjčit svůj exponát, nechť se přihlásí koordinátorovi celé akce Vaškovi Divišovi či redaktorovi 
Zpravodaje Honzovi Petrásovi. Další pomoc budeme potřebovat při instalaci exponátů a hlavně na 
stánku Olympsportu během trvání veletrhu Sběratel. Kdo z Vás plánuje cestu na Sběratele, zvažte a 
nabídněte svoji pracovní sílu na hlídání a službu na stánku Olympsportu. Prosíme Vás o uvedení 
konkrétního dne a hodin, kdy můžete pomoci na stánku. Prezentace Olympsportu na veletrhu 
Sběratel je velká výzva a věříme, že s Vaší pomocí se s ní se ctí popasujeme.  
 
 

Zemřel rytec Karel Pavlíček 
 

S velkou lítostí oznamujeme, že v sobotu 7.5.2016  
zemřel rytec pan Karel Pavlíček (1932 – 2016) 

   S panem Karlem Pavlíčkem jsme se poznali již v 70. letech minulého století 
jako s pracovníkem tehdejšího podniku Kancelářské stroje, kde v rytecké dílně 
vytvářel stovky štočků zejména do firemních výplatních strojků Postalia. 
Postupně a zejména pak od 90. let se na pana Pavlíčka obraceli se svými 
náměty zástupci klubů filatelistů a dalších organizací a v rytecké tvorbě pana 
Pavlíčka se objevují další stovky rytin štočků do výplatních i orážecích strojků na 
našich poštách k oslavě význačných společenských, kulturních a sportovních 
událostí a výročí. Význačná byla spolupráce pana Pavlíčka zejména se Stolní 
společností sběratelů výplatních otisků, s Českou asociací pro olympijskou 

a sportovní filatelii Olympsport, se sekcí Skauting České námětové společnosti Svazu českých 
filatelistů a s Klubem skautských sběratelů Junáka. V otiscích strojků se na poštovních zásilkách 
objevili také českoslovenští piloti, kteří se ve službách RAF zasloužili o vítězství spojenců ve 
II.světové válce. 
   Odchod našeho milého přítele Karla Pavlíčka znamená pro nás všechny a pro českou filatelii velkou 
ztrátu. Čest jeho památce. 

  Převzato z internetových stránek Klubu filatelist ů, sběratelů specializovaných obor ů, 00-15 Praha 
 

Ukázky otisků rytin z tvorby Karla Pavlíčka 
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Gothenburg - 22th World Olympic Collectors' Fair 2016 
(12. - 15. května 2016) 

 

   Příležitosti uspořádat mezinárodní setkání 
sběratelů filatelistických materiálů, medailí, mincí , 
odznaků a dalších předmětů s olympijskou a 
sportovní tematikou se tentokrát ujal švédský 
Göteborg. Akce probíhala pod patronací 
mezinárodní organizace pro olympijské sběratelství 
- A.I.C.O. Tato asociace, jejímž je OLYMPSPORT 
zakládajícím členem, zde uspořádala II. zasedání 
Valné hromady, na níž stávající vedení 
prezentovalo výsledky své činnosti od založení 
společnosti. Podle regulí asociace proběhla volba tří 
nových členů, opětovně zvoleni byli dva staronoví 
členové Dr. Roman Babut (Polsko) a Dr. Branislav 
Delej (Slovensko), kteří pokračují na svých 
postech jako předseda a pokladník asociace. 
Novým členem byl zvolen Bruno Massimiliano 
(Itálie). 
   Náš OLYMPSPORT zastupovali dva delegáti - Ing. 
Josef Kočí a Ing. Václav Diviš, výstavní stůl v té 
době obsluhoval Zdeněk Svědiroh. Valné 
hromady se zúčastnili   zástupci   16ti  národních   
společností   (viz vlaječky na přiloženém snímku), 
nově přijaty byly dvě společnosti, z Norska a Číny.   
   Zasedání  valné  hromady  AICO probíhalo    v 
zasedací    místnosti „Muzea sportu", jež je 
součástí sportovního   komplexu Kvibergs Park. O 
něčem podobném můžeme zatím jen snít, ať už se 
jedná o samotný sportovní areál nebo vlastní 
sportovní muzeum. Budova muzea má dvě patra a 

podkroví nabité olympijskými a sportovními artefakty 
všeho druhu, což svědčí o tom, že švédští sportovci 
jsou zvyklí poskytovat své trofeje pro veřejné účely. 
Pokud se týká sportovní filatelie, potom tematika 
olympiád je vystavena na 48 rámech, s českou 
stopou např. s Olympijským kongresem 1925 a 
Dělnickou olympiádou 1934.  

   V diskusi jsme vznesli dotaz na absenci 
OLYMPHILEXu na posledních olympiádách, 
a to především z důvodů úsporných 
opatření hostitelských zemí a malé podpory 
MOV. Zástupkyně MOV Stephanie Coppex 
prezentovala odhad uspořádání až na LOH 
2024. Vedení AICO se pokusí podpořit 
dřívější realizaci ve formě OLYMPEXu pro 
všechny sběratelské obory. 
                                                                     Zleva: Stephanie Coppex (IOC), Branislav Delej (pokladník),     
                                                                             Christophe Ait-Braham (sekretář), Roman Babut (prezident),   
                                                      Mark C. Maestrone (I. viceprezident), Bruno Massimiliano (II. viceprezident) 

22nd World 
Olympic 
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   První místnost vpravo hned za 
vstupem do muzea byla koncipována 
jako „Síň slávy" švédského sportu, i s 
jednou pardubickou „Zlatou 
přilbou", jednoho ze švédských 
vítězů. Další místnosti byly plné 
sportovních artefaktů připomínající 
úspěchy švédských sportovců všech 
možných odvětví - atletika, box až po 
hojně zastoupené zimní sporty. Velká 
výstavní plocha v přízemí byla 
věnována švédským olympijským 
vítězům. Stěny nad schody byly 
ozdobeny mimo jiné zajímavou 
sestavou z odznaků slavných 
fotbalových klubů. V prvním patře se 
našlo místo i na studovnu, bohatě 
vybavenou zajímavou literaturou i 
aplikacemi v digitální verzi. 
                                                                                                             (www.idrottsmuseet.se) 
   Sběratelská 22. mezinárodní burza byla umístěna v nedaleké basketbalové hale. Hned u vstupu 
zaujaly dva 6-rámové exponáty – první klasický z historie vzniku OH s využitím starých pohlednic a 
druhý otevřený exponát s autogramy a fotografiemi sportovců doplněný FDC a CDV. Každý den 
probíhala autogramiáda švédských olympijských medailistů, od Helsinek 1952 až po ty současné. 
Pro každého z olympioniků byla připravena dopisnice s vlastním portrétem na pozadí jeho sportu.  

   Po celou dobu se konala vlastní sběratelská burza odznaků, medailí, maskotů, vstupenek, 
sportovních dresů a všeho, co souvisí s olympiádami a sportem. Filatelistického materiálu žel nebylo 
nejvíce, jen hojně byly zastoupeny severské olympiády a MS ve fotbale 1958. Ve velkém počtu byly 

nabízeny knihy od Stockholmu 1912, až 
po ty nejnovější OH. Po všechny tři dny 
bylo k dispozici příležitostné poštovní 
razítko a pohlednice s motivem řeckého 
boha Poseidona, sochy stojící před 
Konstmuzeem v centru města.  
   Razítko švédské pošty bylo obyčejné 
„typu trodat“, ale ladící s připravenými 
pamětními odznaky v národních 
barvách a ve dvou velikostech. 
Prodávali se i 2 reprinty původních 
plakátů z roku 1912 a 1956 (jezdectví).                                                                         
(www.gothenburg2016.com) 
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   O vystavené „novinky“ z prodeje OLYMPSPORTu byl zájem především o Emila Zátopka, poplatek 
za stůl byl hlavně pokryt jedním sběratelem volejbalu z Ruska. Zde stojí za úvahu pokusit se nějak 
zapojit do AICO více olympijských filatelistických sběratelů a společností, aby tento obor nebyl tolik 
potlačen ostatními sběratelskými artikly. Velkoryse organizátoři pojali autobusovou prohlídku města 
- začátek a konec byl u velkolepé sportovní multifunkční haly, kterou asi Švédům záviděli všichni. V 
suterénu haly je 1200 metrů dlouhá běžkařská stopa - temperovaná na – 2 stC. V přízemí regulérní 
fotbalové hřiště a dvě hřiště na sálové míčové sporty. Na postranních tribunách jsou velmi zajímavě 
rozmístěné posilovny a fitness centra. Všechny ostatní prostory byly využité jako prodejní plochy 
sportovních potřeb a doplňků, klubovny aj. Z jedné strany hřiště je vstupní prostor do moderního 
hotelu, jenž je přímo propojen se sportovní halou. Do areálu patří kolem 30 různých venkovních 
sportovišť, velký park a chatový kemp, kde jsme byli ubytování. Trochu nás překvapil víkendový 
bazar, kde ve dvou sportovních halách a parkovišti se prodávalo vše možné. Návštěvnost bazaru 
byla vysoká, což se nedá konstatovat u našeho otevřeného setkání sběratelů.  
                                                                                          (www.nordicwellnes.se/skidome)  

   Organizovaná (bus), i naše nedělní pěší a tramvajová prohlídka města ukázala, že Göteborg je 
opravdu perlou severu. Ve městě není metro (prý nemají oproti Stockholmu co skrývat), ale hustá 
tramvajová síť, kterou jsme při zakoupení denní jízdenky plně využili. Žel na jejich konečných 
stanicích jsme poznali, co je to migrace. Hlavní třídy jsou široké, plné venkovních kavárenských 
posezení, vesměs hojně navštěvovaných. Centrum protíná 2km dlouhý zelený park kopírující mořský 
kanál. Část parku zabírá volně přístupná botanická zahrada založená již v roce 1842. Velkou plochu 
v centru zabírá zábavný park Liseberg, s ruským kolem, vysokou věží s padací plošinou a dalšími 
atrakcemi.  

  Ve městě se nachází moderní stadion Ullevi (sídlo IFK 
Göteborg), který hostil v roce 1995 mistrovství světa a 
roku 2006 mistrovství Evropy v atletice. V blízkosti je 
pak hala Scandinavium, dějiště hokejových utkání a 
různých i nesportovních událostí.  
Závěrem lze konstatovat, že jsme splnili úkoly výboru 
naší společnosti a dobře reprezentovali OLYMPSPORT.  
   Vlastní pobyt na setkání sběratelů byl příjemný, 
náročný byl ale letecký přesun s přestupem v Londýně. 

Dlouhé trasy na odletové „gaty“ a osobní 
prohlídky nebyly nic příjemného. Bylo 
nutno také počítat s tím, že všeobecná 
cenová hladina ve Švédsku je o dost vyšší 
než u nás. Ovšem s pověstnou 
skandinávskou kvalitou se zde setkáváte na 
každém kroku.  
Cestovní zprávu sepsali :  
Václav Diviš, Josef Kočí  
a Zdeněk Svědiroh 
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ZO ZÁKOPOV NA ŠTADIÓN 
 

   VI. olympiáda sa svojich berlínskych hier 
nedočkala a návrhy olympijských známok zostali 
návrhmi (1,2). No na bojiskách Európy sa 
bojovalo ešte dva roky, kým bolo v novembri 
1918 podpísané prímerie. Biela holubica, posol 
mieru, sa prvý raz, dávno pred svojou 
Picassovou nástupkyňou, dostáva na francúzsku 
poštovú známku (3). 
   Coubertin cez vojnu povolaný do armády sa 
opäť ujíma úradu a až v apríli 1919 sa v 
Lausanne schádza Medzinárodný olympijský 
výbor. Nestalo sa tak náhodou. Už v prvom roku 
svetovej vojny preniesol obnoviteľ hier sídlo 
MOV do tohto pokojného mesta na brehu 
Ženevského jazera v neutrálnom Švajčiarsku. 
Po takmer sedemdesiatich rokoch si túto 
historickú udalosť pripomenula i švajčiarska 
pošta (4). Zasadanie MOV poctila návšteva letky 
francúzskych lietadiel, ktoré do jeho dejiska 
vyslal francúzsky ministerský predseda. Bol ním 
George Clemenceau, prezývaný „Tiger", 
ktorého politické postoje ovplyvňovali v 
rozhodujúcej miere dianie na európskych 
bojiskách i na mierových konferenciách (5). 
   Najvážnejším rozhodnutím zasadania bolo 
pridelenie hier VII. olympiády, ktoré sa mali 
konať v roku 1920, belgickému mestu 
Antvepy. O česť usporiadať olympijské hry sa 
uchádzali Lyon, viaceré americké mestá, ba 
dokonca i Kuba. Rozhodlo však morálne právo 
prvej obete nemeckej agresie v lete 1914. 
Belgická vláda toto poverenie prijala, aj keď 
jej v neľahkej povojnovej dobe zostával na 
prípravu hier jeden jediný rok. Vojnové roky 
doznievali i na známkach a ceninách - kráľ 
Albert I. bol zobrazovaný vo vojenskej helme 
(6). Keď však 14. augusta 1920 tradičnou 
formulou otvoril hry, vzlietli k oblohe nad 
štadiónom stovky holubíc. 
Zatiaľ sme ale len v prvej polovici roku 1919. 
Po Európe križujú vojská, vracajúce sa z pekla 
zákopov i nepriateľského zajatia. Nebolo tam 
času na športovú prípravu, a tak vznikajú 
obavy o športovú úroveň blížiacich sa 
antverpských hier. Bude stačiť rok i tým, ktorých 
športovým náčiním boli granáty a bodáky? 
Paríži, dejisku konferencií, na ktorých politici 
formovali povojnové usporiadanie Európy, sú 
utáborené i početné jednotky spojeneckých 
vojsk. Plnia predovšetkým reprezentačné 
funkcie a absolvujú nástupy a prehliadky... no 
inak nie sú ,,využité". S nadšením je preto 
privítaný návrh usporiadať Medzispojenecké 
športové hry pod záštitou veliteľa amerických 
vojsk v Európe, generála Pershinga (7). Toho 
istého Pershinga, ktorého meno nesú americké 

rakety, tak hojné využívané „mierovou" 
propagandou bývalého režimu, že sa dostali až 
do ľudového humoru, hlavne v súvislosti (akože 
inak tu, v Bratislave?) s našimi rodákmi zo 
Záhoria. Som si istý, že sa ich ani oni, ktorí sa 
ich nebáli už vtedy, ani my ostatní, už báť 
nebudeme. Parížske športové podujatie vošlo do 
dejín pod názvom Pershingova olympiáda a 
meno generála Pershinga nesie dodnes v Paríži 
štadión, ktorý dal pri tejto príležitosti postaviť. 
   Okrem priamych príslušníkov jednotiek, 
čakajúcich v Paríži na demobilizáciu (8), mohli 
jednotlivé krajiny prizvať i „vyslúžilcov" z vlasti 
a tak sa z hier stala veľká športová udalosť. 
Slávnu kapitolu v nej napísali i naši futbalisti, 
ktorí vo finále, kam sa prebojovali po víťazstvách 
nad Belgickom, USA a Kanadou, v drese ktorej 
hrali i škótski a anglickí profesionáli, porazili 
domácu jedenástku 3:2. Ich finálový triumf 
videlo 50 000 divákov. Pershingova olympiáda 
sa stala, ako napísal Coubertin vo svojich 
Olympijských pamätiach, ktoré vyšli pred 
niekoľkými rokmi vo vydavateľstve Olympia a 
stoja za prečítanie, dôkazom toho, že fyzické 
kvality a športový vývoj nie sú na ústupe. 
                  MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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O l y m p i á d a  v í ť a z o v  
   Víťazné armády si v Paríži v 
roku 1919 zašportovali, víťazní 
politici usporiadali v paláci 
francúzskych kráľov vo Versailles 
(1) svet podľa svojich predstáv. 
Pre porazené štáty mali výsledky 
mierovej konferencie vážne 
následky a ich echo zaznelo i na 
olympijských športoviskách v An-
tverpách. Organizátori hier do 
Nemecka, Rakúska, Maďarska, 
Bulharska a Turecka pozvánky 
jednoducho neposlali, iniciátorom I. 
svetovej vojny ruky nepodali. Na 
maďarskej nálepke (2), vydanej 
národným olympijským výborom, 
je vpravo dolu i český lev medzi 
inými štátnymi znakmi bývalých 
spojencov i nepriateľov. O 
Slovensku vtedy maďarská iredenta, dúfajúca vo 
zvrat výsledkov svetovej vojny, nechcela ani 
počuť. A keď, tak ako o Hornom Uhorsku, ktoré 
našlo svoje zastúpenie v pravej polovici 
tradičného uhorského znaku. Bránili sa i 
Rakúšania, no kongres v St. Germain en Laye 
urobil koniec im nádejam na výhodnejšiu úpravu 
hraníc s Československom (3.) 
Filatelistická dokumentácia týchto udalostí je 
dnes už vzácna. Ak však exponát hovorí o 
súvislostiach medzi vzostupom a úpadkom 
olympijského hnutia a ich dejinným pozadím, 
sú takéto materiály vítané. 
   Pod vedením Henriho de Bailleta-Latoura (4) 
mali belgickí organizátori plné ruky práce. Svo-
jich povinnosti sa zhostili dobre. Okrem 
atletického štadióna, ktorý bol kópiou úspešného 
štokholmského projektu, bol ich pýchou i 
„Ľadový palác". Bol jedným z prvých štadiónov s 
umelou ľadovou plochou v Európe. O úspechu, 
ktorý tam dosiahli naši športovci, hovoria 
zažltnuté stránky slávnej histórie nášho hokeja. 
Najprv však odpoveď na otázku: Akí hokejisti na 
letných olympijských hrách? Kde sa tam vzali? 
   Rozmach zimných športov pútal pozornosť 
organizátorov hier. Sústredený a trochu zaťatý 
odpor Škandinávcov, vychádzajúci z obáv o ich 
takmer kultovo uctievané Severské hry, sa im 
síce ešte nepodarilo úplne prelomiť, bol to však 
posledný „odklad". Na lyžovanie v Antverpách 
beztak neboli možnosti, no pre krasokorčuliarov 
a hokejistov boli podmienky priam ideálne. 
Len pre porovnanie: ČSR nemala hokejový 
štadión s umelou ľadovou plochou ešte po 
desiatich rokoch od antverpskej olympiády 

(legendárna Štvanica bola otvorená v januári 
1931). V roku 1925 sa napr. X. ME konali v Tat-
rách na zamrznutej hladine Štrbského plesa a 
keď ju zavial sneh, dohrávalo sa v Starom 
Smokovci. V drese nášho víťazného mužstva v 
Tatrách hral i Josef Šroubek, ktorého jediný 
antverpský gól znamenal - bronzovú olympijskú 
medailu. Týmto gólom sme porazili totiž 
favorizované Švédsko a na úspechu nič 
nezmenili ani predchádzajúce drvivé prehry s 
Kanadou (0:15) a USA (0:16). Zámorskí hokejisti 
boli totiž vtedy pre Európanov o „dajaké číslo" 
priveľkí, Primát získali zástupcovia kolísky hokeja 
(5), ktorých reprezentovalo mužstvo Winnipeg 
Falcons. Sokoli z Winnipegu sa stali zároveň 
majstrami sveta, lebo antverpský turnaj, 
ktorého sa zúčastnilo sedem mužstiev, považujú 
dnes hokejoví historici za I. MS. A tak prelomil 
hokej koncom apríla 1920 svoju olympijskú 
bariéru a stal sa pevnou súčasťou olympijského 
programu - o štyri roky už na ZOH v Chamonix.     

V súťaži krasokorčuliarov vystúpil v Palais de 
Glace aj legendárny Švéd Ulrich Salchow. 
Desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný 
majster Európy bol v tom čase už za zenitom 
svojej výkonnosti a obsadil 4. miesto. Nuž čo, 
striebro získal už v roku 1897, majstrom sveta 
bol naposledy v roku 1911, no ešte v roku 1929 
úspešne súťažil v Amsterdame! Ostal po ňom až 
dodnes skok nesúci jeho meno. Už menej známe 
je, že on vymyslel aj zúbky na kraso-
korčuliarskej korčuli. 

MUDr. PETER OSUSKÝ, CS
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Prvý raz pod česko-slovenskou vlajkou   
   

   Po „zimnom" úvode pokračovali antverpské hry 
od polovice augusta    1920   letnou   časťou v 
skutočne olympijskom duchu. Prvý raz zaviala na 
hrách zástava s piatimi  kruhmi,  ulice Antverp boli    
vyzdobené    transparentmi s heslom ,,Citius, Altius, 
Fortius" - v našej reči ,Rýchlejšie, vyššie, silnejšie",    
ktoré   sa   zásluhou Coubertina stalo heslom 
olympijským (1). Menej známym je fakt, že jeho 
autorom nie je obnoviteľ hier, ale dominikánsky 
opát Didon. Je historickým paradoxom, že antické 
hry v Olympii zakázal kresťanský   cisár   Teodózius   
I. ako pohanský  sviatok  v  r. 394 n. I., no po viac 
než tisícšesťsto rokoch to bol práve pokrokový 
duchovný,   ktorý  vytvoril  jeden z olympijských 
symbolov.  
   Medzi 2714 športovcami, ktorí o olympijské 
vavríny na VII. OH od apríla do septembra 
bojovali, bolo i 127, ktorí zastupovali slobodné 
Československo. Známka podľa návrhu 
významného českého grafika V. H. Brunnera, ale-
goricky zobrazujúca oslobodenú republiku, trhajúcu 
okovy poroby, vyšla v konečnej podobe bez le-
topočtu a dátumu 28. 10., ktorý je na 
nerealizovanom návrhu vľavo (2). O prvej, 
bronzovej medaile hokejistov som sa zmienil 
minule, ostatné medaily však viseli, až na výnimky, 
pre našich športovcov privysoko. Veľké nádeje sme 
vkladali do nášho futbalového mužstva, ktoré už v 
Paríži na* Pershingovej olympiáde v roku 1919 
dokázalo ziskom zlatej medaily, že s nami treba 
počítať. Úvod vyšiel podľa očakávania. Mužstvo 
zložené z „kompletnej" Sparty, doplnenej pár 
hráčmi Slávie a žižkovskej Viktorky, porazilo 
Juhosláviu 7:0. Na druhý deň pokračovalo 
víťazstvom nad Nórskom 4:0 a v semifinále po 
nerozhodnom polčase (1:1) zmietlo Francúzsko 
4:1. Mali sme ozaj vynikajúce mužstvo. Ako 
zaujímavosť treba spomenúť, že v jeho radoch 
hrala i skutočná primadona vtedajšej „železnej" 

Sparty (3), Karel Pešek-Káďa, ktorý mal pri 
odchode mužstva na olympijský turnaj už jednu an-
tverpskú medailu doma. Pýtate sa akú? No 
bronzovú, hokejovú. Bol totiž zároveň čs. 
reprezentantom v hokeji a v lete sa do Antverp 
vrátil... pre zlatú? Jeho najslávnejším 
nasledovníkom sa stal legendárny Vlastimil Bubník, 
ktorý hral takisto reprezentačne oba 
najpopulárnejšie športy, no v čase, keď to už bolo 
neporovnateľne náročnejšie. I on získal olympijský 
bronz, v Innsbrucku v roku 1964. 
   Vo finále bolo súperom mužstva ČSR domáce 
Belgicko. A staručký pán Lewis, nestor anglických 
rozhodcov, ktorému zverili rozhodovanie 
olympijského finále v požehnanom veku 66 rokov. 
Problém však bol predovšetkým v posudzovaní 
tvrdšej hry na brankára, na ktorú neboli čs. fut-
balisti pri domácej interpretácii pravidiel zvyknutí. 
Po odpískaní jedenástky, zranení Kolenatého a 
vylúčení Steinera za bežný faul, akých bolo dovtedy 
v tvrdom stretnutí veľa, prehrávajúc 0:2 naše 
mužstvo po neúspešnom Káďovom proteste 
odišlo z ihriska. Rozvášnení diváci chceli strhnúť 
a zhanobiť našu zástavu, a tak sa belgický 
ministerský predseda musel ospravedlniť nášmu 
vyslanectvu, no naše mužstvo bolo 
diskvalifikované a stratilo i istú striebornú medailu. 
Káďa tak prišiel o jedinečnú možnosť získať na 
jedných hrách dve medaily v rôznych športoch. A 
olympijskému finalistovi zostala z tých čias vzácna 
pohľadnica s podpismi futbalistov, odoslaná Otom 
Mazalom, ktorý nám tromi gólmi do siete 
Francúzska prestrieľal cestu do nešťastného finále 
(4). Filatelistický je zaujímavá tým, že nesie 
olympijské príležitostné známky a ručnú prí-
ležitostnú pečiatku, používanú v dejisku hier, 
ktorá je už dnes zriedkavá. 
                                MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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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  ( 7 3 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (12. část) 
 
BOX                                                                                                                       Pokračování z minulého čísla 
 
JOSIPOVIČ Antun (Jugoslávie)  – zlato ve váze polotěžké do 81kg 
REDŽEPOVSKI Redžep (Jugoslávie)  – zlato ve váze muší do 51kg 
FM Z JUGOSLÁVIE  1984 Yv. 1955 (1955/62) Mi. 2075 (2075/82) 
                (aršík s kuponem uprostřed, reprodukce viz u házené) 
 
USA – zisk 9x zlato, 1x stříbro a 1x bronz 
FM Z  GHANA  1984 Yv. 866 (865/69) Mi. 1080 (1079/83) 
 
STECCA Maurizio (Itálie)  – zlato ve váze bantamové do 54kg 
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
 
TAYLOR Meldrick (USA ) – zlato ve váze pérové do 57kg 
FM Z  SIERRA LEONE 1985 Yv. BF32 Mi. BF33 
 
TILLMAN Henry (USA)  – zlato ve váze těžké do 91kg 
FM Z  TANZÁNIE  1985 Yv. 266A (266A/D) Mi. 272 (272/5) 
    1985 Yv. BF  Mi. BF45 
AN Young-Su (Jihokorejská republika)  - stříbro ve váze welterové do 67kg 
Union Islands / St.Vincent and Grenadines   1988 Yv. nekatalogizováno Mi.  
                      (reprodukce viz u pozemního hokeje, levá horní čtvrtina v aršíku) 

 
 
 
 
 
ŠERM 
 
BEHR Matthias (Spolková republika N ěmecko)  – stříbro v šermu fleretem v soutěži jednotlivců a  
stříbro v soutěži družstev (družstvo ve složení Matthias BEHR, Klaus REICHERT, Frank BECK, 
Matthias GEY, Harald HEIN) 
FM Z  TOGO  1984 Yv. A520 (A517/23) Mi. 1780 (1776/83) 



 
46

BISCHOFF Sabine (Spolková republika N ěmecko)  – zlato v šermu fleretem v soutěži ženských  
družstev (družstvo ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia 
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
    (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 
BOISSE Philippe (Francie)  – zlato v šermu kordem v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži družstev  
(družstvo ve složení Philippe BOISSE, Jean-Michel HENRY, Philippe RIBOUD, Olivier LENGLET,  
Michel SALESSE)  
FM Z  PARAGUAY  1984 Yv. 2140 (2137/43) Mi. 3827 (3824/30) 
    1987 Yv. 2283 (2280/5) Mi. 4075 (4072/7) 
    (Yv. 2140 s přetiskem „Barcelona 1992 / Los Angeles 1984“) 
  TOGO  1984 Yv. A598 (A594/601) Mi. 1892 (1888/95) 
 
CERIONI Stefano (Itálie)  – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Angelo 
 SCURI, Andrea BORELLA, Andrea CIPRESSA, Stefano CERIONI, Mauro NUMA) a bronz v soutěži  
jednotlivců    
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
  MONGOLSKO  1989 Yv. 1680 (1680/3) Mi. 2074 (2074/7) 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA N ĚMECKO - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských družstev (družstvo 
ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER /viz také 1988/, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia  
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
 
HANISCH Cornelia (Spolková republika N ěmecko ) - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských  
družstev a stříbro v soutěži jednotlivkyň 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
    (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 
ITÁLIE – zlato v šermu šavlí v soutěži družstev (družstvo ve složení Gianfranco DALLA BARBA,  
Marco MARIN, Giovanni SCALZO, Ferdinando MEGLIO, Angelo ARCIDIACONO) a zlato v šermu  
fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Angelo SCURI, Andrea BORELLA, Andrea IPRESSA,  
Stefano CERIONI, Mauro NUMA) 
FM Z  ITÁLIE   1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
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LUAN Jujie ( Čína) – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivkyň 
FM Z  ČÍNA  1984  poštovní lístek pro připomenutí vítězství 
     (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 
 
LAMOUR Jean-Francois (Francie)  – zlato v šermu šavlí v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži  
družstev (družstvo ve složení Franck DUCHEIX, Philippe DELRIEU, Jean-François LAMOUR, 
Hervé GRANGER-VEYRON, Pierre GUICHOT) 
FM Z  Středoafrická rep.  1993 Yv. 896 (873/99) Mi. 1513 (1490/516) 
  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2583 (2577/95) 
      
NUMA Mauro (Itálie)  – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivců a zlato v šermu fleretem v soutěži  
družstev (družstvo ve složení Angelo  SCURI, Andrea BORELLA, Andrea CIPRESSA, Stefano  
CERIONI, Mauro NUMA 
FM Z  ITÁLIE   1984 poštovní lístek se jménem v přetisku 

1984 poštovní lístek se jmény družstva v přetisku 
 
RUMUNSKO – stříbro v šermu fleretem v soutěži ženských družstev (družstvo ve složení Rozalia  
OROS, Marcela MOLDOVAN-ZSAK, Elisabeta TUFAN, Monika WEBER-KOSZTO, Aurora DAN) 
a bronz v šermu šavlí v souteži mužských družstev (družstvo ve složení Vilmos SZABO, Corneliu  
MARIN, Ioan POP, Marin MUSTATA, Alexandru CHICULITA) 
FM Z  RUMUNSKO    1984     mechanické razítko používané v Bacau 7 dne 11.8. (muži) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 5 dne 11.8. (ženy) 
1984                Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
1984                Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4087 (4083/8) 
 

WESSEL Ute (Spolková republika N ěmecko)  - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských družstev 
(družstvo ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia  
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
   (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 

 
VZPÍRÁNÍ 
 

BECHERU Petre (Rumunsko)  – zlato ve váze lehčí těžké do 82,5kg 
CIOROSLAN Dragomir (Rumunsko)  – bronz ve váze střední do 75kg 
DUMITRU Petre (Rumunsko)  – stříbro ve váze středně-těžké do 90kg 
GROAPA Vasile (Rumunsko)  – stříbro ve váze první-těžké do 100kg 
SOCACI Andrei (Rumunsko)  – stříbro ve váze lehké do 67,5kg 
TASNADI Stefan (Rumunsko)  – stříbro ve váze těžké do 100kg 
VLAD Nicu (Rumunsko)  – zlato ve váze středně-těžké do 90kg (viz také 1988) 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
   1984 Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4084 (4083/8) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 3 dne 10.8. 

RADU Gelu (Rumunsko)  - stříbro ve váze pérové do 60kg 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
   1984 Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4084 (4083/8) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 3 dne 10.8 
1984 mechanické razítko používané na poště 5475 Comanesti 1.8. 
 

GUOQIANG Zeng (Čína) – zlato ve váze muší do 52kg 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců  
                                                                   (seznam sportovců na zadní straně) 
 (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 
  MALEDIVY  1996 Yv. 2341 (2336/44) Mi.  
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YAO Jingyuan ( Čína) – zlato ve váze lehké do 67,5kg 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců 
   (seznam sportovců na zadní straně)     
 (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 

1984 poštovní lístek pro připomenutí jeho vítězství 
KOTAKA Masahiro (Japonsko)  – bronz ve váze bantamové do 56kg 
FM Z  MALI  1984 Yv. A498 (A498/500) Mi.1020 (1020/2) 
 
MILSER Rolf (Spolková republika N ěmecko)  – zlato ve váze první-těžké do 100kg 
FM Z  PARAGUAY  1985 Yv.   Mi. BF410 (3831) 
    1986 Yv. MF2268a Mi. KB4053 
     (se 6 kupony) 
    1986 Yv. MF2325a Mi. KB4146 
     (Yv. 2268a s přetiskem „Olymphilex 88“) 
  TOGO  1985 Yv. Mi. BF275 (268/75) 
 
NERLINGER Manfred (Spolková republika N ěmecko)  – bronz ve váze super-těžké na 110kg 
FM Z  NSR  1984     známkový sešitek na pomoc sportu  
     (se 6 hodnotami Yv. 1331 / Mi. 1499) 
  GRENADA 1996 Yv. 2902 (2895/903) Mi.  
    1996 Yv. BF430 Mi.  
    (postava s jeho jménem, ale reprodukce od Kakousis 1896) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z italského originálu připravil Laco Kajaba  
Pokračování příště                                                                                                                                                   
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Oheň pro Rio 2016 

Byli jsme u toho 
  Když jsme se s Pepíkem Kočím v květnu roku 2012 zúčastnili světového veletrhu olympijských 
sběratelů v Athénách a na Panathinaiko stadiu sledovali na vlastní oči slavnostní předání olympijského 
ohně Londýnu, který se  jako hostitelské město chystal na  Hry XXX. Olympiády nového věku, dali jsme 
si slib, že se do kolébky olympijských her ještě vrátíme. A to přímo na půdu Starověké Olympie a nejlépe 
v době zapálení olympijského ohně. 

  Jak byl znám termín zapálení ohně pro Hry XXXI.  olympiády v Riu 2016, tak jsme naplánovali náš 
výlet. Jednoho zimního večera sedli k internetu a překvapivě rychle měli v rukou letenky a objednávky 
hotelů v Olympii a Athénách. 19. dubna jsme vyrazili i s našimi dražšími polovičkami do Vídně, odkud 
jsme letecky zamířili do Athén. Zde jsme si nedaleko letiště zapůjčili auto a večer jsme se již hlásili 
v Olympii v hotelu Inomaos. Již večerní procházka po Olympii, která má necelých 1000 obyvatel, nám 
ukázala, že Olympia je jiná než to, co jsme  viděli po cestě. Zde pěkné, upravené ulice. Všude plno 
obchodů, obchůdků a restaurací. Zkrátka bylo na první pohled zřejmé, že je zde čilý cestovní a turistický 
ruch, z něhož plynou finance a místní lidé je umí použít. Velký kontrast s Peloponéským poloostrovem,  
kde je půda většinou ladem, sem tam kozy, ovce či krávy spásají trávu, kterou ještě nestačilo ostré jižní 
slunce sežehnout. Jediné co bylo vidět okolo cest byly olivovníky a pomerančovníky, průmyslové objekty 
byly jen ve větších městech.  

  Ve středu 20. dubna se konala generální zkouška zapálení olympijského ohně. Kromě samotného 
vyzkoušení celého ceremoniálu je to i rezerva pro případ, že by druhý den nesvítilo slunce. Za 12 euro 
(důchodci nad 65 let za polovic)  jsme mohli projít branou do míst, kde se minimálně od roku 776 před 
Kristem do roku 394 našeho věku konala pravidelně olympijská klání. V dostatečném časovém předstihu 
jsme zaujali ve vyhrazeném prostoru u chrámu bohyně Héry strategická místa, abychom vlastní akt 
zapálení olympijského ohně dobře viděli. Bylo nám jasné, že druhý den bude vše jinak, ale o tom až 
později.  

  V chrámu bohyně Héry  v  antických dobách hořel po dobu olympiády oheň,  o který pečovaly kněžky. 
A právě průvod 14 žen, představující antické kněžky, celý slavnostní ceremoniál zahájil. Prošly celým 
chrámem na malé prostranství k oltáři bohyně Héry, vedeny dívkou, která udávala rytmus chůze pomocí 
dvou kamínků. Vlastním zažehnutím olympijského ohně byla poctěna řecká herečka Katerina Lehou 
/lehu/, která představovala velekněžku bohyně Héry. U oltáře bohyně Héry odříkala modlitbu: „Apollone, 
králi Slunce a duchu světla, sešli paprsky a zapal posvátnou pochodeň“. Za zvuků flétny pak vložila 
pochodeň do konkávního zrcadla a pomocí slunečních paprsků zažehla olympijský oheň. Při vlastním 
aktu zapálení ohně přihlížející davy, mezi kterými převažovala mládež, absolutně ztichly, aby následně, 
když se objevily plameny posvátného olympijského ohně, propukly v obrovský jásot. Po zapálení 
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pochodně Katerina Lehou přistoupila k jedné z kněžek s hořící pochodní a zapálila misku s antickými 
motivy v jejich rukou. Pak se celý průvod kněžek vydal na starověký olympijský stadión.   

 

  A jak to bylo ve čtvrtek 21. dubna? Opět jsme se vydali včas směrem k ruinám olympijských sportovišť 
a chrámů, kam byl sice tento den vstup volný, jak nám říkali předchozí den, ale bohužel jen pro pozvané 
a akreditované osoby. Takže nám nezbývalo nic jiného, než celý areál obejít a vstoupit na antický 
olympijský stadión branou pro veřejnost. Dvakrát nás kontrovali jako před odletem na letišti a poté jsme 
zabrali místo s pěkným výhledem na celou plochu, kde se bude celý ceremoniál odehrávat.  

  Před zahájením vběhli na protější stranu stadiónu nosiči s vlajkami všech států, které se přihlásily 
k účasti na Hrách XXXI. olympiády v Riu. Ve 12 hodin byl zahájen slavnostní ceremoniál. Mládež oděná 
do sportovních souprav v olympijských barvách vytvořila na hlavním podiu, kterým bývá vždy svah užší 
strany stadiónu u vstupní brány, olympijské kruhy. Pak za zvuků a zpěvu olympijské hymny byla na 
stožár vyzdvihnuta olympijská vlajka. Následovala hymna Brazílie a Řecka se vztyčeních obou vlajek. 
Herec Yiannis Stankoglou přednesl báseň Takise Doxase „Světlo Olympie“ a pak došlo na řadu projevů: 
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první přednesl starosta starověké Olympie, pan Efthymios Kotzas, následoval krátký projev předsedy 
organizačního výboru Rio 2016, pana Carlose Arthura Nuzmana. Poté promluvil předseda MOV, pan 
Thomas Bach, který zdůraznil, že Rio de Janeiro s podporou všech Brazilců poskytne velkolepé jeviště a 
předvede to nejlepší z lidského ducha. Poslední projev měl předseda olympijského výboru Řecka pan 
Spyros Capralos. Všichni přáli hrám v Riu úspěch. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželo velké množství 
hodnostářů MOV a národních olympijských výborů, včetně prezidenta Řecké republiky Prokopise 
Pavlopulose a zástupců řecké vlády a brazilské delegace. V ní ovšem chyběla brazilská prezidentka 
Dilma Rousseffová, jejíž cesta byla zrušena, protože čelí obžalobě. Vybraní hosté se odebrali ze 
stadiónu k chrámu bohyně Héry, kde byl připraven vlastní akt zapálení ohně. Ve 12:52 hod. zažehla 
olympijský oheň velekněžka Katerina Lehou, stejně jako den předtím při generálce. Pak se všichni 
přesunuli na antický olympijský stadión, kde slavnostní ceremoniál pokračoval tanečním vystoupením 
čtyř desítek tanečníků a tanečnic, hrající role kněžek, bohyň a mužské mládeže v plisovaných 
archaických kostýmech ve světle modré barvě a olivově zelené, dvou charakteristických barvách 
řeckých krajin. Ve dvou etudách provedli choreografii inspirovanou starověkým Řeckem za zvuků flétny, 
lyry, dud a perkusních nástrojů.  
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  Po tanečním vystoupení prošel svahem průvod kněžek s velekněžkou Katerinou Lehou, nesoucí misku 
se zapáleným olympijských ohněm, až k malému kamennému podiu, kde od misky zapálila pochodeň a 
poté předala oheň prvnímu běžci celé dlouhé olympijské štafety.  

  Tímto prvním běžcem olympijské štafety se stal řecký gymnasta Eleftherios Petrounias, který má 
zajištěno místo v gymnastických soutěžích v Riu 2016 a je úřadujícím mistrem světa ve cvičení na 
kruzích z Glasgowa.  V roce 2015 ještě dokázal zvítězit ve cvičení na kruzích na ME v Montpellier a na I. 
evropských olympijských hrách v Baku. Od Kateriny Lehou obdržel Petrounias ještě olivovou větvičku, 
která byla krátce předtím uříznuta jako symbol cti a vítězství. Oba spolu vyčkali než jedna z tanečnic 
vypustila bílou holubici šířit olympijské ideály přátelství a míru na celém světě. Petrounias s pochodní a 
olivovou ratolestí oběhl celý olympijský stadión a branou, kterou jsme na stadión dopoledne vcházeli, 
vyběhl, směrem k sídlu Mezinárodní olympijské akademie. Před sídlem Mezinárodní olympijské 
akademie v parku je památník, věnovaný zakladateli novodobých olympijských her, Pierru de 
Coubertinovi. A zde bylo po jeho smrti uloženo jeho srdce. Petrounias se poklonil památce de 
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Coubertina a u brány parku předal olympijskou pochodeň prvnímu běžci z pořádající země. Tím byl 
určen bývalý hráč volejbalu Giovane Gávio, dvojnásobný olympijský vítěz (1992, 2004), čtyřnásobný 
vítěz Světové ligy (1993, 2001, 2003, 2004) a mistr světa z roku 2002. Pak již následovali další a další 
běžci prvního úseku štafety přes Řecko, který skončil 27. dubna v Athénách, kde byl posvátný plamen 
předán organizátorům Her XXXI. olympiády v Riu při slavnostním ceremoniálu na Panathinaiko stadiu. 
Druhý úsek olympijské štafety skončí v srpnu na stadiónu Maracana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Slavnostní zapálení olympijského ohně je velice působivý akt a celý ceremoniál připomínkou dlouhé 
tradice antických olympijských her, trvající více než 11 století. To jsme si uvědomili, když bylo vše 
skončeno a nám zůstaly jen nevšední zážitky na dva dny v řecké Olympii. Cesta za olympijským ohněm 
se vydařila.            

  Řecká pošta v  Olympii používala v den 
zapálení olympijského ohně příležitostné 
razítko, které jsme si samozřejmě nenechali 
ujít. Vedle příležitostného razítka vydala 
Řecká pošta personální známku, kde je vedle 
známky z roku 2008 s námětem hlavice 
jónského sloupu na kuponu stylizovaný 
olympijský oheň a řecký nápis Olympijský 
plamen 2016. 
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  Dalších sedm příležitostných razítek bylo 
používáno v průběhu prvního úseku štafety přes 
Řecko (Zakyntos, Preveza, Soluň, Alexandroupoli, 
Larisa, Athenská Akropole a Panathenaiko stadio). 
Pošta vydala k celému prvnímu úseku štafety ještě 
tiskový list, který obsahuje deset již zmíněných 
známek z roku 2008. Na osmi kupónech vedle zná-
mek jsou natištěna používaná příležitostná razítka, 
na dvou kuponech je stylizovaný olympijský oheň.                                                                                                                                             
                                                                         -jpb- 
 

   Vzhledem k tomu, že p říští číslo je plánováno jako monotématické a bude celé v ěnováno Hrám 
XXXI. olympiády Rio 2016, tak p říspěvek o zapálení olympijského ohn ě je jedinou zmínkou o 
blížících se olympijských hrách.   

 

 
Kdo z Vás ví, proč byly svěží československé známky Dvouletý 
hospodářský plán z roku 1947 (Pof. 447-448) opatřeny červeným 
přetiskem s olympijskými kruhy, nechť se o to podělí s ostatními a 
sdělí to redaktorovi Zpravodaje. 
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Johan Cruyff  (Crui j f f)  je  už  ve  fotbalovém nebi  
 

 
  24. března 2016, pouhých 78 dní před zahájením ME v kopané 2016, 
zarmoutila fanoušky celého světa smutná zpráva, že už není mezi námi 
legenda holandského a světového fotbalu Hendrik Jahannes Cruijff 
(Cruyff).  
  Narodil se 25. dubna 1947 a takový kouzelník s míčem se prý rodí 
jednou za padesát let. Pouze Pelé byl lepší, a to nejlépe vystihuje jeho 
velikost. Výjimečný střední útočník stál v 70. letech minulého století za 
vzestupem Ajaxu Amsterodam, FC Barcelona a holandské reprezentace. 
Za své výkony byl oceněn v letech 1971, 1973 a 1974 Zlatým míčem pro 
nejlepšího hráče Evropy a byl první, kdo tuto cenu získal třikrát. 
Odchovanec Ajaxu (1963-1974) přispěl ke třem triumfům v PMEZ v letech 
1971-1973, v evropském Superpoháru (1972-3) a Interkontinentálním 
poháru 1972. Byl také u zisku devíti mistrovských titulů a pěti vítězství 
v Nizozemském poháru. S Feyenoordem vybojoval titul a pohár v roce 
1984. 

  

V roce 1973 odešel do FC Barcelona, kde byl mistrem 
(1974) a vítězem Španělského poháru (1978). 
K úspěchům patřil rovněž zisk Zlaté kopačky (1968), 
5x byl nizozemským fotbalistou roku, 2x 

nizozemským sportovcem roku. 
S nizozemským týmem se probojoval do 
finále MS v kopané v roce 1974, kde 
podlehli domácím hráčům SRN 1:2, ale 
Cruyff byl vyhlášen nejlepším hráčem 
šampionátu. Na ME 1976 v Bělehradě 
získali Holanďané bronzové medaile. 
Cruyff reprezentoval v letech 1966-1977 
ve 48 utkáních a vstřelil 34 gólů. Po 
odchodu z Barcelony hrál ještě v USA 
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v klubech Los Angeles Aztec (1979) a Washington Diplomats (1980-81). Po návratu do Evropy 
krátce oblékal dres provinčního španělského klubu UD Levante (1981). Následoval návrat do Ajaxu 
(1981-83) a bohatou kariéru ukončil u městského rivala Feyenoord Amsterodam (1983-84).  

Neméně úspěšný byl i jako trenér. Svědčí o tom ocenění pro nejlepšího trenéra 
světa za rok 1987. S Barcelonou byl 4x mistrem (1991-94), triumfoval v Lize 
mistrů (1992), PVP 1987. Kuriozně byl v letech 2004-2013 trenérem Katalánska. 
Zde také s celou rodinou našel nový domov. FC Barcelonu vedl ve 306 utkáních a bilancí 183 výher, 
69 remíz a jen 53 porážek. Johan Cruyff byl třetí osobností, která vyhrála PMEZ (Ligu mistrů) jako 
hráč i jako trenér. Jako fotbalista měl na svém kontě 392 gólů v 704 oficiálních zápasech.  
  Byl otcem dvou dcer a syna Jordiho, který šel v jeho stopách. Dotáhl to do FC Barcelona, 
Manchester United a RCD Espaňol Barcelona, ale tak úspěšný jako otec nikdy nebyl. V roce 2006 
získal Cruyff 6. místo v anketě Největší Nizozemec. Velkou poctou pro něj bylo v roce 2010 
pojmenování planetky 14282 – Cruijff. Před ním tuto čest měli Ferenc Puskás a Josef Bican.  
Proti bývalému Československu poprvé hrál 6.11.1966 v Amsterodamu na Olympijském stadiónu. 
V přátelském utkání před 55 000 diváky Holanďané prohráli 1:2. Cruyffovi zápas moc nevyšel, gól 
nedal a ještě byl v 76. minutě vyloučen pro urážku rozhodčího. V Československu jsme mohli tuto 
světovou hvězdu spatřit 30. srpna 1972 v Praze na Letné a 30 000 diváků vidělo v 22. minutě 

Cruyffův gól. Tentokrát byli úspěšnější 
Holanďané a odvezli si výhru 1:2. V třetím 
a jeho posledním zápase proti čs. 
reprezentaci nastoupil jako kapitán 16. 
června 1976 v památném semifinále ME 
1976 v Záhřebu. Nizozemci jako favorité 
turnaje zklamali, prohráli v prodloužení 
3:1. V utkání vymazal suverénní Karol 
Dobiáš Johana Cruyffa ze hry a k ničemu 
ho nepustil. Na klubové úrovni si zahrál 

2x proti Dukle Praha ve 
čtvrtfinále PMEZ 1967. Jeho Ajax 
po výsledcích 1:1 a po prohře 
v Praze vlastním gólem 2:1 byl 
vyřazen. Dalším československým 
týmem, který se utkal s Ajaxem, 
byl Spartak Trnava v roce 1969 
v semifinále PMEZ. První zápas 
skončil 3:0 pro Ajax a jedním 
gólem k výhře přispěl i Johan 
Cruyff. Odveta v Trnavě se hrála 
pouze na branku hostí a po drtivé 
převaze zvítězila Trnava „jen“ 

2:0. Létající Holanďana uhlídal mladý Karol Dobiáš, o 
kterého pak měla velký zájem celá fotbalová Evropa. 
Podle mezinárodní federace fotbalových historiků a 
statistiků byl Johan Cruyff nejlepším fotbalistou Evropy 
20. století a druhý na světě za Pelém (1999). 
                                          Stanislav Kamenický 
 
P.S. Nejčastěji ve světě používané příjmení Cruyff je 
anglická transkripce. Tvrdé Y holandština nezná, 
správně by mělo být Cruijff, ale on proti této variantě 
neměl námitky.          
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M E  v  k o p a n é  2 0 1 6  v e  f i l a t e l i i  
 
 

   Nebudeme nyní hodnotit výsledky šampionátu ani vystoupení našich borců, ale zaměříme se jen 
čistě na filatelii. Zemí, které vydaly k ME v kopané 2016 ve Francii známku či razítko, je hodně. 
Představíme především počiny pošt účastníků evropského šampionátu. A začít musíme v pořádající 
zemi, Francii. 
 
Francie, 26.3.2016, 10 sešitků s 10 známkami z jednotlivých hostitelských měst  

 
Francie, 26.3.2016, 1 známka, pohár 
 
Francie, 19.5.2016, aršík s 5 známkami  
s pohárem pro mistry Evropy 
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Francie, 5 personals stamps s maskotem ME 2016 
 
Francie, dva otisky výplatního strojku 

 
 
 
 
 
 

Francie, 19.5.2016, sešitek s 10 známkami 

 
 
 
 
 
 

Bosna a Herzegovina, pošta Srpska,  
aršík s 1 známkou 
 
Maďarsko, 3.6.2016, 1 známka, FDC 

 
 
 
 
 
 



 
59

Makedonie, 10.6.2016, 1 známka, FDC 
 
Německo, 2.5.2016, série für Sport,  
jedna známka věnovaná kopané 
 
Rumunsko,10.6.2016, 4 známky, tištěno 
v malých TL (3x2) o 5 zn. a 1 kuponem 
v pravém dolním rohu TL, FDC  

 
 
 

 

Turecko, 10.6.2016, 4 známky, FDC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turecký Kypr, 25.2.2016, 2 známky, FDC 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukrajina, 23.5.2016, 1 známka, FDC                                                                                                                      
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            -jpb- 
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Stručně na závěr:   
 
 
                                                                4. 
 
                            1. 
                                  

                                                                                                           5.-9. 
                            2. 
 
 
 
 
 
                            3. 
                                                                10. 
 

                               
                                                          
                                                         
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
 
                                                                                                            
                                                                                                                                          13. 
                                                                         11.-12. 
 
1.- 3. Grónsko, 12.5.2016, sport v Grónsku 
4. Rusko, 20.2.2016, Pohár Gagarina 
5.-9. Portugalsko, 31.3.2016, Extrémní sporty 
10. Švýcarsko, 11.5.2016, 100 let zápasu                                                               
11.-12. Bosna a Herzegovina, 6.4.2016, Mezinár. den sportu                                          
13. Slovinsko, 6.5.2016, Peter Prevc, vítěz SP 
14. Lotyšsko, 4.4.2016. MS ve florbalu                                                                                                    
                                                                                                                              14. 

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Laco Kajaba, Josef Kočí,  
Stanislav Kamenický, Jaroslav Petrásek a Zdeněk Svědiroh. 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od Vás. 
 

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2016  
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