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XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu byly úspěšné 
 

Ano, XXIII. ZOH 2018 v Pchjongčchangu byly úspěšné. A to po všech stránkách. Organizačně 
zvládnuté na jedničku, po stránce sportovních výkonů musely uspokojit i největší fajnšmekry, čeští 
sportovci se v konkurenci rozhodně neztratili a nás filatelisty Hry potěšily novými známkami, razítky, 
obálkami a dopisnicemi.  

Jeden moment ale překonal asi všechny ostatní. Jako za antických olympiád po dobu zápolení 
sportovců utichly zbraně a dvě sousední země, které jsou stále ve válečném konfliktu, a které do roku 
1948 tvořily jeden stát, k sobě našly cestičku. A i po skončení ZOH se tato cesta mezi Severní a Jižní 
Koreou začíná rozšiřovat a zpevňovat. Olympijský duch opět ukázal svoji sílu, a to i bez vlivu 
supervelmocí.  

 
 

J AR N Í  SE TKÁ N Í  OL Y M PS P OR TU  V  BR NĚ  1 3 .4 . 20 1 8  
 

 

   V pátek 13. dubna 2018 se konalo v Brně 74. setkání Olympsportu. Na tradičním místě v salonku 
Janáček hotelu Voroněž II. se ve 12 hodin sešlo 21 členů a hostů našeho spolku. Většina z nich přišla 
již dříve na brněnské výstaviště, kde od 9 hodin probíhalo 13.  veletržní setkání sběratelů. Olympsport 
zde měl svůj stůl, který se stal takovým prvním místem setkání. Zde jsme si navzájem vyměňovali, 
prodávali a kupovali filatelistické materiály a přitom debatovali nejen o našich zoubkovaných 
problémech. Samozřejmě jsme prošli také sál Morava a zkoumali, zda nabízené materiály prodejců 
neukrývají nějaké zajímavosti do našich sbírek. Před 12. hodinou jsme se všichni Olympsporťáci 
přesunuli do hotelu Voroněž II.  

   74. setkání Olympsportu se stalo přelomovým v jeho dlouhé historii. Na 
začátku setkání vystoupil předseda Jaroslav Petrásek a oznámil 
přítomným, že setkání Olympsportu je volební na období 2018-22, a že on po 
zralé úvaze dospěl k závěru, že ze zdravotních důvodů se již nebude 
ucházet o místo ve výboru Olympsportu. Poté zhodnotil své více než 
dvacetileté působení v čele Olympsportu. Poděkoval všem, kteří mu pomáhali, 
jak on říká, táhnout „tu olympsporťáckou káru“ a popřál novému výboru mnoho 
zdaru do dalších 50 let Olympsportu. Za své vystoupení byl odměněn 
zaslouženým potleskem přítomných. Místopředseda Olympsportu Josef Kočí 
předal odstupujícímu předsedovi knihu Pchjongčchang 2018 s podpisy 
přítomných a děkovným listem za vše, co pro Olympsport a rozvoj olympijské 
a sportovní filatelie vykonal. 
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   Pak se přikročilo k volbě nového vedení a přítomní členové Olympsportu zvolili jednomyslně výbor, 
který bude v příštím období pracovat ve složení Václav Diviš, Radek Jásek, Ladislav 
Janoušek, Josef Kočí a Jan Petrás. Poté přítomní aklamací vyjádřili souhlas s tím, aby se Jaroslav 
Petrásek stal čestným předsedou Olympsportu. Jeho zkušenosti, znalosti a přehled se budou 
výboru i nadále hodit a bude je určitě využívat. Náhradním členem výboru, který by se v případě 
potřeby stal výkonným členem výboru, byl zvolen Jaroslav Finger.  

   Honza Petrás přivítal na setkání a představil nového člena OS Václava Fialu z Plzně. Představil 
také záměr Olympsportu, týkající se připravovaných razítek v tomto roce.  

   Josef Kočí nastínil problém souběhu velkých filatelistických událostí začátkem září. Ve stejném 
termínu se koná mezinárodní filatelistická akce v italském Monteglianu, na kterou jsme pozváni 
k vystavovatelské účasti, veletrh Sběratel a také Světový veletrh olympijských sběratelů v Los 
Angeles. Všech tří akcí se chceme aktivně zúčastnit, což bude náročné, ale snad zvládnutelné.  

   Diskuze se rozproudila zejména o vydání tiskových listů (TL) s personálními známkami s medailisty 
ze ZOH 2018, protože manažeři ze Sportinvestu nedali Olympsportu souhlas s vydáním tiskových listů 
s fotem Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové. Členové Olympsportu souhlasili s vydáním TL těch 
medailistů, kteří souhlas poskytli. Stejně tak s vytvořením obálek s přítisky s personální známkou a 
příležitostným strojovým razítkem. Tyto připravované počiny OS nebudou součástí novinkové 
služby a je nutné je objednat u Honzy Petráse. Více o TL s medailisty ze ZOH 2018 a připravovaných 
razítkách je uvedeno v rubrice Novinky Olympsportu a České pošty. 

   I když nebyla tentokrát na setkání Olympsportu žádná sportovní celebrita, bylo setkání určitě 
zajímavé, protože přineslo nové informace, filatelistické materiály a hlavně se sešli a viděli staří 
přátelé. Příště se uvidíme na podzim v Praze, a to 10. listopadu 2018. Bude to již 75. setkání 
Olympsportu! 
 

   Po skončení setkání Olympsportu se sešli nově zvolení členové výboru a dohodli se o obsazení 
jednotlivých postů:  

      Předseda              Místopředseda          Místopředseda            Sekretář               Člen výboru    
                              pokladník, novinkář          redaktor         správce webu OS           knihovník  
    Josef Kočí          Ladislav Janoušek       Jan Petrás          Václav Diviš           Radek Jásek           
 

Čestný předseda OS – Jaroslav Petrásek, Náhradník do výboru OS – Jaroslav Finger 
 

Medailonek o předsedovi Olympsportu Jaroslavu Petráskovi připravujeme do příštího čísla. 
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K R O N I K A  O L Y M P S P O R T U  
 

   Před pěknou řádkou let bylo ve zvyku na stránkách našeho časopisu gratulovat jubilantům z našich 
řad. Výbor OS se rozhodl vrátit k tomuto zvyku. Pokud by si někdo nepřál své jubileum ve Zpravodaji 
uvádět, nechť to oznámí redaktorovi.  

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili svá jubilea 

75 let  Jan Khom z Moravské Třebové (foto vlevo) 

70 let   Stanislav Měrka ze Zlína, 

                     Jiří Fabián z Pardubic (foto vpravo) 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje výbor Olympsportu! 

 
 

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  
 

    

20 let hokejové triumfu 
   Prvním razítkem letošního roku se 
stal OVS, který nám připomněl, že od 
hokejového triumfu v Naganu 1998 
již uplynulo 20 let. Razítko se 
používalo v den zahájení XXIII. ZOH 
2018, 9.2.2018, na poště Praha 1. 
Olympsport k tomu připravil obálku 
s přítiskem, na kterém je olympijský 
stadión v korejském Pchjončchangu 
(OS 01-18). 

 

FDC zaslaná do Koreje 
   Výbor OS se rozhodl koupit pro 
odběratele novinek FDC se známkou, 
vydanou Českou poštou k ZOH 2018, 
a tuto obálku odeslat se sportovci do Koreje. Zásilku obálek převzal šéf české výpravy Dr. Martin 
Doktor, v Koreji zajistil oražení všech obálek v olympijské vesnici příležitostným razítkem a zásilku 

přivezl v pořádku zpět. Za to mu patří 
velké poděkování. Česká obálka 
prvního dne vydání se známkou 
k XXIII. ZOH 2018, oražená 
v olympijské vesnici v Koreji, to je 
jistě pěkný přírůstek do našich sbírek 
(OS 02-18). 
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Známky České pošty k ZOH 2018 a paralympiádě 2018 
   20.1.2018 vydala Česká pošta příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 37 Kč, věnovanou 
konání Zimních olympijských her 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu.  
   Výtvarný návrh vytvořil, jak se již stalo 
tradicí u olympijských vydání známek, 
Zdeněk Netopil. Na známce autor využil 
motivu z velice populárního a 
nejúspěšnějšího zimního sportovního 
odvětví posledních let – biatlonu, stojícího 
biatlonisty při střelbě.  
   Ve stejný den vydala Česká pošta 
také příležitostnou známku nominální 
hodnoty 16 Kč, věnovanou 12. zimní 
paralympiádě v jihokorejském 
Pchjongčchangu (konala se od 9. března do 
18. března 2018). Na známce autor Zdeněk 
Netopil zachytil sportovce na monoski. 
 

Jiří Raška - 50 let první zlaté ze ZOH 
   V neděli 11. února 1968 získalo 
Československo v Grenoblu zásluhou 
skokana na lyžích Jiřího Rašky první 
zlatou olympijskou medaili ze 
Zimních olympijských her. Po 
padesáti letech připadl 11.2. opět na 
neděli a Olympsport ve spolupráci 
s Českou poštou připravil vzpomínku 
na „Raškovo“ výročí. K použití razítka 
jsme získali souhlas od paní Věry 
Raškové a strojové razítko bylo 
používáno na poště Praha 1. Na 
dopisnici Vašek Diviš zhotovil přítisk, 
na kterém je Jiří Raška při zlatém 
skoku, logo ZOH 1968 v Grenoble a 
populární čepice „Raškovka“, která 
se stala českým symbolem ZOH 2018 
(OS 03-16). 

 

Olympijský fest ival  
v  Brně 
   Olympsport měl tu čest aktivně se 
zapojit do chodu Olympijského 
festivalu v Brně. Hodnocení této akce 
a účasti Olympsportu na ní zapsal 
Radek Jásek a najdete ho níže ve 
Zpravodaji. Olympsport se ve 
spolupráci s Českou poštou podílel na 
zhotovení příležitostného ručního 
razítka, které bylo používáno na poště 
Brno 47 na Brněnském výstavišti 
v pracovních dnech po celou dobu 
konání Olympijského festivalu (9.2.-
23.2.2018). Návrh razítka připravil 
člen výboru brněnského klubu 
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filatelistů Ing. Jaroslav Punčochář. O realizaci a úhradu razítka se postaral ředitel pobočkové sítě České 
pošty pro jižní Moravu Tomáš Křepela. Rytcem jako tradičně Miloslav Bláha. Na přítisku dopisnice 
Olympsportu je projekt sportovišť v pavilonu Z Brněnského výstaviště (OS 04-16).   
 

P od ěk ov á n í  na š im  me d a i l i s t ům   
   Česká  pošta  používala ve dnech 
1.-8.3.2018 na poště Praha 1 
příležitostné poštovní razítko s 
textem "Medailové úspěchy naší 
reprezentace" a poděkovala tak 
našim sportovcům za výbornou 
reprezentaci na ZOH 2018. V razítku 
jsou vyobrazeny medaile a stupně 
vítězů. Rytcem razítka byl Miloslav 
Bláha. Olympsport připravil pro 
odběratele novinek dopisnici 
s přítiskem, na kterém jsou 
vyobrazeni všichni naši medailisté 
(OS 05-16). 

 

 

 
 

Personální známky a obálky s našimi medailisty 
   Olympsport, jako po každé olympiádě, tak i letos, připravil úspěšným olympionikům známky 
s přítiskem (personalizované znánky) a obálky s příležitostným razítkem. Od Českého olympijského 
výboru jsme dostali souhlas k použití fotografií olympioniků, které ČOV nafotil pro Team Guide českého 
týmu na ZOH 2018. Od biatlonového svazu jsme získali souhlas s tiskem známek s přítiskem s fotem 
Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře a použití příležitostného strojového razítka s jejich vyobrazením. 
Z Holandska se nám ozvala Karolína Erbanová a dala nám obdobný souhlas. 
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   Tím jsme pozitivní informace vyčerpali. Eva Samková, resp. její manažeři, se nám zatím neozvali. 
Ale věříme, že zde ještě časem uspějeme. Bohužel manažeři Sport Investu, zástupci Ester Ledecké a 
Martiny Sáblíkové, nám napsali, že pro letošek nám neudělí souhlas pro tisk známek s přítiskem a 
vyobrazení těchto sportovkyň na razítkách. Je to pro nás nová situace, se kterou jsme se ještě 
nesetkali. Celá problematika byla probrána v Brně na setkání Olympsportu a všichni přítomní členové 
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vyjádřili souhlas, abychom známky s přítiskem a razítka realizovali 
s těmi sportovci, od nichž nebo jejich zástupců, máme získaný 
souhlas. 

   Tak budou začátkem května vytištěny známky s přítiskem 
stříbrného biatlonisty Michala Krčmáře, bronzové biatlonistky 
Veroniky Vítkové a bronzové rychlobruslařky Karolíny Erbanové. 
Známky s přítiskem biatlonistů budou použité také na obálky 
s přítiskem a budou oraženy příležitostným strojovým razítkem, 
věnovaným biatlonovým medailím.  

   Pokud se podaří získat souhlas Evy 
Samkové (v což doufáme, po jejím 
návratu domů), tak bude samozřejmě 
vytištěna známka s přítiskem, ale 
navíc nám to umožní realizovat záměr 
s oražením obálek se známkami 
s přítiskem Evy Samkové a Karolíny 
Erbanové příležitostným strojovým 
razítkem, věnovanému těmto dvěma 
bronzovým medailistkám.    

   Uvádíme i dva návrhy razítek, která z výše uvedených důvodu nemůžeme realizovat. 

   A nyní pozor! Tiskové listy se známkami s  přítiskem ani následně vytvořené obálky 
s přítiskem  s  personálními známkami oražené příležitostným strojovým razítkem nebudou 
součástí novinkové služby Olympsportu. Zájemci si musí (pokud tak již neučinili) TL a 
obálky objednat u Honzy Petráse, redaktora Zpravodaje (mail petras.jan13@seznam.cz). 
Cena pro členy OS - 300 Kč/TL, 60 Kč/obálku.    
 

 

Přepište dějiny…! 
 

   To je název malé výstavy, ku příležitosti 20. výročí zimních olympijských 
her v Naganu, které byly pro české sportovce velmi úspěšné. Připravilo ji 
Národní muzeum v Národním památníku na Vítkově.  
   Menší výstava seznamuje návštěvníky nejenom s účastí a úspěchy 
českých olympioniků na samotných hrách XVIII. zimní olympiády, ale také 
s ohlasem her v české společnosti. Výstavu doplňují fotografie známého 
fotografa Herberta Slavíka a historicky cenné předměty – originál zlaté 
medaile hokejového týmu, originály medailí olympijské vítězky 
Kateřiny Neumannové, hokejka kapitána českého týmu Vladimíra 
Růžičky a další.  
   Přes nesporné úspěchy Kateřiny Neumannové a dalších českých 
sportovců budou tyto hry spojeny patrně navždy s jedním z největších 
úspěchů české hokejové reprezentace – ziskem vůbec prvního zlata ze 
zimních olympijských her pro samostatnou Českou republiku.  
   Olympsport obohatil tuto výstavu filatelistickými materiály, které 
připomínají tuto úspěšnou olympiádu. Výstavu můžete ještě navštívit 
do 29.4.2018!   

 
 

OLYMPSPORT na Olympijském festivalu 2018 v Brně 
 

 
   Po dvou za sebou jdoucích úspěšných účastech Olymsportu na sběratelském veletrhu v Praze se náš 
spolek zúčastnil v letošním olympijském únoru stejnojmenného festivalu v moravské metropoli, Brně. 
Smyslem účastí je prezentovat OLYMPSPORT jako takový, jeho činnost, na výstavních rámech se 
pochlubit vydanými materiály, prodejem přebytků přispět trochou do své pokladny a konec konců také 
získat mezi stávající členy nové, zejména mladé tváře.  

Foto: Herbert Slavík 
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Místopředseda ČOV Libor Varhaník                   Zleva Jan Petrás, autor razítka k Olympijskému festivalu  
při otevření Olympijského festivalu               Jaroslav Punčochář a Václav Diviš před expozicí OS 
 

   Zúčastnil jsem se brněnského Olympijského festivalu (trval 17 dnů, 9.-25. února) hned první 
olympijský víkend (10.-11.2.), abych nasál kapku té olympijské atmosféry, vše si prohlédl a především 
aspoň symbolicky pomohl s prezentací OS, prodejem jeho dubletů, neboť mimo výstavních rámů zde 
měl náš spolek i menší stolek, kde kromě přebývajících materiálů a nového festivalového PR byly 
zdarma k dispozici starší zpravodaje, knihovničky a pro nejmenší návštěvníky i balíčky sportovních 
známek. Vše organizačně předem zajistili a rámy postavili členové OS, Václav Diviš, Jan Petrás, Josef 
Kočí a Ivo Petr, za což jim patří veliké poděkování. Vedení OLYMPSPORTu též děkuje členům 
brněnského KF Alfonse Muchy za dohled u výstavních rámů po celou dobu konání festivalu. 
   Centrem Olympijského festivalu se stalo Výstaviště Brno, konkrétně Pavilon Z a jeho venkovní okolí, 
kde vyrostla jednotlivá sportoviště. Oba letošní festivaly (Brno a Ostrava) se poprvé konaly pod 
záštitou MOV, a tak mohli organizátoři používat olympijské kruhy, vizuální podobu loga nebo oficiálního 
maskota ZOH, bílého tygra Soohoranga, což atmosféru ještě umocňovalo. Součástí byla také uvnitř 
pavilonu fanzóna s LED obrazovkami, na kterých mohli návštěvníci a sportovní nadšenci, pokud se 
zrovna aktivně nezapojili a nezkoušeli tradiční i netradiční sporty, sledovat přímé přenosy z olympiády 
a fandit českým olympionikům v Pchjongčchangu. Denně probíhal též doprovodný program, přímo 
odsud probíhalo živé vysílání ČRo - Radiožurnálu a ČT sport (první týden). 
   Olympijský festival (projekt ČOV) v Brně se z mého pohledu vydařil po všech stránkách a navázal 
tak na úspěšné Olympijské parky Soči-Letná 2014 a Rio-Lipno 2016. Zkrátka, byl jsem jedním ze 
157.271 spokojených návštěvníků. 
   A aby byla statistika úplná - Olympsport získal prodejem 4.020 Kč, ale své řady novými členy 
nerozšířil. Bohužel … 

Radek Jásek 
 

V ý s t a v a  k  1 0 0 .  v ý r o č í  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a  v  B r n ě  
 

   Ambici být největší oslavou československé státnosti v zemi má obrovský projekt Re:publika 1918 
– 2018, který se právě dopilovává v Brně. A také zde – na brněnském výstavišti – se mezi 26. květnem 
a 17. červnem odehraje. A jeho součástí se může stát i Olympsport. Organizátoři projektu mají zájem 
o sportovní filatelistické exponáty členů Olympsportu. Nebude to soutěžní výstava a vzhledem k délce 
výstavy budou vystaveny jen kopie exponátů. V závěru výstavy by pak některé kopie exponátů byly 
nahrazeny originály. Souhlasy s vystavením svých exponátů jste garantovi Olympsportu, Honzovi 
Petrásovi, již někteří poskytli, další budete osloveni v nejbližších dnech, aby se Olympsport 
prezentoval tím nejlepším, co může nabídnout. Při výběru budou mít přednost exponáty mapující 
československou sportovní historii.   
   Za Re:publikou stojí tým Pavla Anděla, známého moderátora někdejšího úspěšného pořadu Noc s 
Andělem. Vznik projektu iniciovalo město Brno, a také na něj posílá 50 milionů korun, stejnou částku 
jako ministerstvo kultury.    

Aukce 
 

   Správce našeho webu, Vašek Diviš, pro nás připravuje novou aukci filatelistického 
materiálu. O jejím spuštění budete informováni. Sledujte mail a naše webové stránky.  
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PŘEHLED ZNÁMEK A RAZÍTEK VYDANÝCH  
K XXIII. ZIMNÍM OLYMPIJSKÝM HRÁM 2018 V PCHJONGČCHANGU 

 
 

 
BĚLORUSKO 9.2.2018, 1 zn., nominál „P‟ (mezinárodní dopis do 20g), známky nesou ochranný 
prvek, viditelný pod UV lampou, tištěno vícebarevným ofsetem v TL o 6 zn., náklad 12000 ks TL, 
zoubkování 13  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
ČESKÁ REPUBLIKA 20.1.2018, 1 zn. Mi 957, námět (nominál) – 
biatlon (37 Kč), rozměr 44 x 27 mm, tištěno plnobarevným ofsetem 
v TL po 50 zn., náklad 500 000  
 
ESTONSKO 12.1.2018, 1 zn. Mi 911, námět (nominál) – 
rychlobruslení (1,50 €), rozměr 29,1 x 40,8 mm, tištěno vícebarevným 
ofsetem v TL po 25 zn. (5x5), zoubkování 13¾ x 14, náklad 40 000  
 
CHORVATSKO 7.2.2018, 1 zn., námět (nominál) Freestyle (5,80 kn), 
rozměr 35,5 x 29,8 mm, tištěno vícebarevným ofsetem v TL o 9 známkách 
a 1 kupónu, zoubkování hřebenové 14, náklad 150 000 
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LITVA 26.1.2018, 2 zn., námět a nominál – curling 0,84 €; rychlobruslení na krátké dráze 0,94 €, 
tištěno vícebarevným ofsetem v TL po 10 zn. (2x5), zoubkování hřebenové 14, náklad 50 000  
 
JAPONSKO 15.-25.2018, 13 TL po 5 známkách, medailisté Japonska na ZOH 2018, tištěno 
vícebarevným ofsetem, samolepící známky 

Medaile Jméno Sport Disciplína Datum 

Zlato Juzuru Hanjú         [1] Krasobruslení  Muži jednotlivci 17. února 

Zlato Nao Kodaira          [2] Rychlobruslení  Ženy 500 m 18. února 

Zlato 

Miho Takagi     
Ajaka Kikuči         [3] 
Ajano Sató        
Nana Takagi     

Rychlobruslení  Ženy stíhací závod družstev 21. února 

Zlato Nana Takagi          [4] Rychlobruslení  Ženy závod s hromadným startem 24. února 

Stříbro Miho Takagi          [5] Rychlobruslení  Ženy 1500 m 12. února 

Stříbro Akito Watabe        [6] Severská kombinace  Jednotlivci střední můstek/10 km 14. února 
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 1. Juzuru Hanjú                            2. Nao Kodaira                           3. Miho Takagi, Ajaka Kikuči,    
                                                                                                         Ajano Sató, Nana Takagi       
                                                                                                                                                                                                              

  4. Nana Takagi                            5. Miho Takagi                            6. Akito Watabe 

Stříbro Ajumu Hirano       [7] Snowboarding Muži U rampa 14. února 

Stříbro Nao Kodaira         [8] Rychlobruslení  Ženy 1000 m 14. února 

Stříbro Šóma Uno             [9] Krasobruslení  Muži jednotivci 17. února 

Bronz Daiči Hara            [10] Akrobatické lyžování  Muži jízda v boulích 12. února 

Bronz Sara Takanaši       [11] Skoky na lyžích  Ženy střední můstek  12. února 

Bronz Miho Takagi Rychlobruslení  Ženy 1000 m 14. února 

Bronz 

Sacuki Fudžisawa [12] 
Činami Jošida       [13] 
Jumi Suzuki          [14] 
Jurika Jošida         [15] 
Mari Motohaši      [16] 

Curling  Ženy curling  24. února 
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 7. Ajumu Hirano                          8. Nao Kodaira                            9. Šóma Uno 

10. Daiči Hara          11. Sara Takanaši               12. Miho Takagi 
                 (uprostřed vpravo) 
                                                                                                       

13. Sacuki Fudžisava,  
Činami Jošida,  

Jumi Suzuki,  
Jurika Jošida,  
Mari Motohaši 

 

   Na některých japonských TL s 
medailisty jsou dvě, na ně- 
kterých tři známky s odlišným 
motivem, na dvou TL  s medai-
listkami ze soutěží družstev 
jsou 4 různé známky, TL č. 9 se 
stříbrným medailistou z kraso-
bruslařské soutěže mužů má 
všech pět známek s odlišným 
motivem. Celkem tak je na 13 
TL 34 různých známek.   
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KYRGYZSTÁN 22.2.2018, 4 zn., námět (nominál) – skoky na 
lyžích (22), krasobruslení (31), lední hokej (48), snowboarding (117 
Kyrgyzský som), rozměr 40 x 28 mm, známky tištěny vícebarevným 
ofsetem v TL o 6 známkách (3x2). Ve stejný den byl vydán aršík, 
obsahující 4 známky série, rozměr aršíku 120 x 100 mm, zoubk. 12. 
Známky a aršík byly vydány také nezoubkované.  
KYRGYZSTÁN (Express post) 23.2.2018, 2 zn., námět (nomi-
nál) – alpské lyžování (50), biatlon (150 KGS), rozměr 46 х 27,5 mm, 
známky byly tištěny plně barevnou ofsetovou litografií v aršíkové 
úpravě, kde mimo známek je plánek sportovišť v Pchjongčchangu, 
rozměr aršíku 113 x 68 mm, náklad 5 000 aršíků, zoubkování komb. 14:14½. 
 
                         Pokračování na straně 19 
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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 9 )  

 
XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (3. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
JOYNER Jackie (USA) – zlato ve skoku dalekém a stříbro v sedmiboji v soutěžích žen 
  PARAGUAY 1989 Yv. 2473 (2471/5) Mi. 4425 (4423/27) 
  PENRHY N 1988 Yv. BF79 Mi. BF81 (4934) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2654 (2651/9) Mi.  

  TANZÁNIE 1995 Yv. BF  Mi. BF 300 
     (spolu s Griffith, viz reprodukce) 
  USA  1998 (ruční razítko používané v Boisé dne 29.12. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
KIMELI Kimkemboi (Keňa) – bronz v běhu na 3000 m 
FM Z  GUYANA  1988 Yv. BF 20F (20E/H) Mi. BF45 (41/50) 
     (s okraji ve zlatě a stříbře) 
 
KINGDOM Roger (USA) – zlato v běhu na 110 m překážky 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
KORJUS Tapio (Finsko) – zlato v hodu oštěpem 
FM Z  GHANA  1989 76 (973/7) Mi. 1234 (1231/5) 
  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2590 (2577/95) 
            UGANDA 1989 Yv. 545 (543/6) Mi. 640 (638/41) 
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LEWIS Carl Frederick Carleton (USA) – zlato ve skoku dalekém, zlato v běhu na 100 m a stříbro  
                                      v běhu na 200 m 

(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
LEWIS Steve Earl (USA) – zlato v běhu na 400 m a zlato ve štafetě na 4x400 m 
FM Z  St. VINCENT 1990 Yv. 1185 (1185/8) Mi. 1539 (1539/42) 
 
MARKOV Khristo (Bulharsko) – zlato v trojskoku 
FM Z  St. VINCENT 1990 Yv. 1187 (1185/8) Mi. 1541 (1539/42) 
  St.VINCENT/GRENADÍNY    1992 Yv. 739C (739A/E) Mi. 938 (932/43) 
 
McCOLGAN-LYNCH Elizabeth (Velká Británie) – zlato v běhu na 10000 m v soutěži žen 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. 1692 (1687/93) Mi. 3155 (3150/6) 

             
 
 
 
MÖGENBURG Dietmar (NSR) – 6.místo ve skoku 

vysokém (zlato na OH 1984) 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
MOSES Edwin (USA) – bronz v běhu na 400 m překážky 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda) 
 
MOTA Rosa (Portugalsko) – zlato v běhu maratonském v soutěži žen 
FM Z GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2594 (2577/95) 
            MALEDIVY 1996 Yv. 2318 (2313/8) Mi.  
  PARAGYAY 1989 Yv. MF A11123a Mi. Kb 4308 
    (kupon dole, u hodnoty s Gross, plavání, viz reprodukce) 
    1991 Yv. MF a1198a Mi. Kb 4536 
            (Yv. MF A1123a s přetiskem „Partecipation de Germania Unidada“, kupon dole) 
 
POWELL Mike (USA) – stříbro ve skoku dalekém 
FM Z  GAMBIA  1996 Yv. 2168 (2160/8) Mi. 2410 (2402/19) 
 
RÄTY Seppo (Finsko) – bronz v hodu oštěpem 
(filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda) 
 
RITTER Dorothy Louise (USA) – zlato ve skoku vysokém v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA 1995 Yv. 1853 (1850/5) Mi. 2144 (2141/6) 
  BARBUDA 1997 Yv. 1591 (1588/93 Mi. 
     (Antigua Yv. 1853 s přetiskem „Barbuda“) 
  PERNHYN 1988 Yv. 346 (345/8) Mi. 490 (489/92) 
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RONO Peter (Keňa) – zlato v běhu na 1500 m 
FM Z  Středoafrická republika     1989 Yv.  Mi. 1361 (1360/1) 
     Yv. hodnota Mi. 1361 v MF   Mi. BF460 (1361) 
  GRENADA 1989 Yv. 1764 (1763/70) Mi. 1963 (1961/68) 
  NIKARAGUA 1992 Yv. 1690 (1687/93) Mi. 3153 (3150/6) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2961 (2960/8 v MF) Mi.  
  UGANDA 1991 Yv. 745 (741/5) Mi. 887 (883/7) 
    1995 Yv. 1265 (1625/70) Mi. 1564 (1564/9) 
 
SALAH AHMED Hussein  (Džibuti) - bronz v běhu maratonském 
FM Z  DŽIBUTI  1985 Yv. 614 (614/5) Mi. 453 (452/3) 
    1988 Yv. A245 Mi. BF146 
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SCHENK Christian (NDR) – bronz v desetiboji 
FM Z  NEVIS  1996 Yv. 984 (976/84) Mi. 1027 (1019/27) 
  NIKARAGUA 1992 Yv. 1687 (1687/93) Mi. 3150 (3150/6) 
  SIERRA LEONE 1989 Yv. 978 (978/81) Mi. 1164 (1164/71) 
 
SCHULT Jürgen (NDR) – zlato v hodu diskem 
FM Z  GHANA  1989 Yv. 975 (973/7) Mi. 1233 (1231 (5) 
     Yv. BF131 Mi. BF134 
  LESOTHO 1992 Yv. 1032 (1032/6) Mi. 990 (990/7) 
  MALEDIVY 1989 Yv. 1179 (1179/82) Mi. 1325 (1325/8) 
 
SEDYKH Yuri (SSSR) – stříbro v hodu kladivem 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda) 
 
SJÖBERG Jan Patrick (Švédsko) – bronz ve skoku vysokém 
SMITH Calvin (USA) – bronz v běhu na 100m 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 

 
 

 
TIMMERMANN Ulf (NDR) – zlato ve vrhu koulí 
FM Z  PERNHYN 1988 Yv. 347 (345/8) Mi. 491 (489/92) 
 
UBARTAS Roman (SSSR) – stříbro v hodu diskem 
FM Z  GHANA  1989 Yv. 975 (973/7) Mi. 1233 (1231 (5) 
     Yv. BF131 Mi. BF134 
     (reprodukce viz u Schult, lehká atletika) 
 
ŽELEZNÝ Jan (Československo) – stříbrný v hodu oštěpem 
FM Z  ČESKÁ REPUBLIKA  1996  ruční razítko se jmény vítězů používané  

     na poště v Praha 6 dne 9.11. 
1996                  poštovní lístek s přítiskem jmen vítězů Atlanta ´96 
 

ŽUPIJEVA Jelena (SSSR) – bronz v běhu na 10000m v soutěži žen 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. 1692 (1687/93) Mi. 3155 (3150/6) 
                 (reprodukce viz u Olga Bondarenko, lehká atletika) 
 
Z italského originálu přeložil Laco Kajaba                                                               Pokračování příště 
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PŘEHLED ZNÁMEK A RAZÍTEK ZOH 2018                       Pokračování ze strany 14 
 

LICHTENŠTEJNSKO 13.11.2017, 2 zn. Mi 1884-5, námět (nominál) - běh na lyžích (170 Ct - 
Švýcarský centim), sjezdové lyžování (200 Ct), tištěno pětibarevným ofsetem v TL o 20 známkách 
(4x5), rozměr známky 38 x 32 mm, zoubkování hřebenové 12 x 12¾. 
 

LOTYŠSKO 2.2.2018, 1 zn., námět (nominál) – boby (0,61 €), známky tištěny vícebarevným 
ofsetem v TL po 10 známkách (2x5) protichůdně, zoubkování 14, náklad 50 000.  
 

MAĎARSKO 2.2.2018, 1 zn., námět (nominál) – short track (445 Ft), rozměr 45 x 26,1 mm, známky 
tištěny čtyřbarevným ofsetem v TL o 50 známkách, náklad 200 000 

 

 
 

MAKEDONIE 6.2.2018, 2 zn., námět 
(nominál) – krasobruslení (72 ден - Makedonský denár), saně (73 ден), tištěno 
vícebarevným ofsetem v TL o 9 známkách (3x3), zoubkování 13½, náklad 6 000. 
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MOLDAVSKO 9.-25.2.2018, příležitostné razítko k ZOH, Kišiněv 
 
MONAKO 8.2.2018, 1 zn., námět (nominál) – boby, alpské lyžování (0,95 €), rozměr 40,8 x 30 mm, 
známky tištěny vícebarevným ofsetem v TL o 10 známkách (5x2), zoubkování 13. 
 
NÁHORNÍ KARABACH 16.2.2018, 2 zn., námět (nominál) – skoky na lyžích (100 դր. - Arménský 
dram), snowboarding (500 դր.), známky tištěny vícebarevným ofsetem v TL o 10 známkách (5x2) po 
5 známkách obou hodnot. 
 
POLSKO 1.2.2018, 1 zn., námět (nominál) – piktogramy (5,20 zł), rozměr 51 x 39,5 mm, známky 
tištěny vícebarevným ofsetem v aršících po 4 známkách (2x2), náklad 120 000 známek 
               14.4.2018, 1 zn., námět (nominál) – Mistrz Kamil Stoch (3,70 zł), rozměr 31,2 x 25,5 mm, 
známky tištěny hlubotiskem v TL o 100 známkách, náklad 1 mil. známek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
8 
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RUMUNSKO 9.2.2018, 4 zn., námět (nominál) – boby (2,50 L), alpské lyžování (4,50 L), běh na 
lyžích (8 L), skoky na lyžích (15 L), rozměr 48 x 33 mm, známky tištěny čtyřbarevným ofsetem jednak 
v TL o 32 známkách, pak také v TL s 5 známkami a 1 kupónem v pravém dolním rohu (3x2), rozměr 
TL 116 x 123 mm, náklad 5 200 sad TL. Vydán byl také aršík se 4 známkami série, rozměr aršíku 140 
x 98 mm, náklad 3 500 aršíků.  
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SLOVENSKO 19.1.2018, 1 zn., Mi 836, námět (nominál) – alpské lyžování (1,00 €), rozměr 44 x 
26,5 mm, známky tištěny vícebarevným ofsetem, zoubkování hřebenové 13½, náklad 200 000. 
K inauguraci známky bylo připraveno příležitostné ruční razítko, které bylo používané v Liptovskom 
Mikuláši. 
 

SLOVINSKO 26.1.2018, 2 zn., Mi 1291-2, námět (nominál) – lední hokej (1,00 €), alpské lyžování 
(1,15 €), rozměr 43 x 30 mm, známky tištěny v TL po 3 známkách obou hodnot oddělené 3 kupóny 
(3x3), rozměr TL 146 x 108 mm, zoubkování hřebenové 14, náklad 40 000.  
 

SRBSKO 9.2.2018, 2 zn., námět (nominál) – snowboarding (23 din - Srbský dinár), short track (74 
din), známky tištěny vícebarevným ofsetem v TL o 8 známkách a 1 kupónem uprostřed (3x3), 
zoubkování 13½. 
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ŠVÝCARSKO 29.1.2018, 1 zn., Mi 2526, námět (nominál) – skoky na lyžích (100 Ct), rozměr 33 x 
28 mm, známky tištěny vícebarevným ofsetem v TL o 8 známkách (2x4), rozměr TL 192 x 95 mm, 
zoubkování 13¾ x 14. 
 
UKRAJINA 23.1.2018, 1 zn., námět (nominál) – olympijský oheň, piktogramy sportů (9 ₴ - 
Ukrajinská hřivna), rozměr 40 x 40 mm, známka tištěna vícebarevným ofsetem v TL o 8 známkách 
(4x2), rozměr TL  126 x 195 mm, náklad 130 000 známek. 
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JIŽNÍ KOREA 3.8.2011, 1 zn., námět (nominál) – alpské lyžování (250 ₩ - Jihokorejský won, 
známky tištěny pětibarevným hlubotiskem v TL o 16 známkách (4x4), rozměr známky 40 x 30 mm, 
zoubkování 13, náklad 1,5 mil. známek. Známka vydána po zvolení Pchjongčchangu pořadatelským 
městem 23. ZOH 2018. 
                         1.11.2017, 20 zn., námět (nominál) – maskot Her, bílý tygr Soohorang 
v jednotlivých sportech 23. ZOH 2018 (330 ₩), známky byly vydány ve dvou TL o 10 známkách. Na 
prvním TL jsou známky s námětem: areál skokanských můstků; tygr Soohorang a logo ZOH; velké 
logo ZOH; alpské lyžování; biatlon; boby; běh na lyžích; curling; krasobruslení; akrobatické lyžování. 
Na druhém TL jsou známky s námětem: olympijský stadión; bílý tygr Soohorang a logo ZOH; lední 
hokej; saně; severská kombinace; short track; skeleton; skoky na lyžích; snowboarding; 
rychlobruslení. 
                         9.2.2018, 2 zn., námět (nominál) – olympijská pochodeň, v pozadí olympijský 
stadión (330 ₩); olympijské medaile, v pozadí zasněžená krajina (330 ₩). Známky tištěny v TL se 
sedmi páry známek této série. 

 Korejské razítko z 29.5.2017 
  Ví někdo, k jaké příležitosti 
     bylo razítko používáno?  
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Další korejské razítko se 
sportovním námětem ze 
dne 12.10.2017. Pokud 
někdo z  Vás ví, k jaké 
příležitosti a kde bylo 
používáno, sdělte to 
prosím redakci. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V tomto přehledu nejsou uvedena vydání známek těch zemí, které se ZOH neúčastnily jako 
např. Čad, Guinea-Bissau nebo Pobřeží Slonoviny. Určitě to není vyčerpávající přehled, ale 
pouze souhrn dostupných informací z  různých zdrojů na Internetu (colnect.com, 
delcampe.net, ebay, postoveznamky.sk a weby poštovních správ).  
                                                                                                                               -jpb- 
 
 

I N Z E R Á T 
 

Levně prodám fotbalové FDC, obálky, CDV a fotbalové známky z celého světa 
(fotbalové osobnosti, mistrovství světa, mistrovství Evropy, pohárové soutěže, aj.) 

Stanislav Kamenický, Lečkova 1522/13, 149 00 Praha 11,    
 tel. 732103462 
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Amsterdamské 
víťazstvá 
 
   Filatelisticky boli Hry IX. olympiády zo všetkých 
doterajších najbohatšie počtom vydaných olympijských 
známok, do našich zbierok či exponátov prispeli 
nejednou lahôdkou. O návrhoch na olympijské 
príplatkové poštové lístky (I) už bola reč. Tie, ktoré unikli 
zničeniu, už zberatelia za dlhé desaťročia pátrania 
takmer všetky vystopovali. Bol to malý zázrak, keď mi 
majiteľ neveľkého, no očividne dobre „idúceho” 
filatelistického obchodu ukázal cez nepriestrelné sklo 
naraz dva kúsky. Poznal som ich jen z vyobrazení v 
špecializovanej filatelistickej literatúre a tu ho máš - 
niekoľko sto krokov od hlavného amsterdamského 
námestia som po takmer šesťdesiatich rokoch od ich 
vydania urobil „trefu". V tom obchode ich iste hľadalo 
mnoho oveľa lepšie situovaných zberateľov, ako som bol 
ja. Prišiel som však v pravej chvíli. Tentoraz si šťastia 
sadlo na mňa. Čitateľ si môže povedať, že bolo asi 
unavené, iste to vravia i moji priatelia a zároveň 
konkurenti zo svetových filatelistických kolbíšť. 
   Je to možno v povahe Holanďanov, byť tolerantní... 
Prejavilo sa to v tom, že napriek obnoseným texaskám a 
vyradenej taške na plynovú masku, získanej za dve 
škatuľky marsiek na rozlúčku s vojenskou službou, som 
čímsi vzbudil dôveru majiteľa obchodu. Otvorom na 
vydávanie peňazí na pulte mi spoza skla, s priateľským 
komentárom cez reproduktor, dokonca tie poklady 
podal, aby som si ich prezrel. Netušil, že moja likvidita 
bola v porovnaní s vyslovenou sumou zanedbateľná. 
Priznal som sa však k insolventnosti bez bitky a požiadal 
ho o tri týždne trpezlivosti. Asi chápal môj pohľad dieťaťa 
pred hračkárstvom a sľúbil, že počká. Už v ten deň som 
začal akciu, ktorá prekročila oceán a viaceré hranice, aby 
sa nakoniec cestou vzájomnej spolupráce, ba takmer 
i hospodárskej pomoci skončila úspešne len tuto na 
„predmestí‟ Bratislavy, vo Viedni, kde ma pri návrate 
„nález storočia‟ čakal. Vďačím zaň skutočnej solidarite 
medzi filatelistami, ktorí chápu, lebo sú i sami 
pochopení. Nájsť tých pravých priateľov však ani tam nie 
je ľahké, no tí moji, hoc i roztrúsení po svete, sú dobrá 
parta. 
   Až pod obratníkom Kozorožca žil istý čas priateľ zo 
školských lavíc. Doberal som si ho, že predáva dierkované 
rajnice na halušky a bryndzu – ako vrcholné produkty 
nášho priemyslu... Ale akosi tam vydržal a cestou 
pampami stihol i druhú vášeň — dierkované papieriky, 
ktoré „normálni” ľudia hádžu i s obálkami, na ktorých sú 

nalepené, do smetí. On 
nezahadzoval, nachádzal - i pre 
mňa. 
   Z malej veľmoci futbalu - 
Uruguaya prišla do Amsterdamu 
partia okolo legendárneho José 
Leandra Andradeho. Boli v nej 
siedmi statoční, ktorí získali zlato 
už v Colombes na VIII. OH v Paríži 
r. 1924. Obhajca titulu to nemal 
ľahké, finálový súboj s Argentínou 
sa musel po nerozhodnom 
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výsledku 1:1 v prvom zápase opakovať. „Urus” si 
jednogólovým víťazstvom napísali ďalšiu slávnu kapitolu 
svojich futbalových dejín. Veľký záujem o futbalový 
olympijský turnaj - prišlo 17 mužstiev - urýchlil 
rozhodnutie FIFA usporiadať prvé  „vlastné" majstrovstvá 
sveta. Futbalový svet sa zišiel o dva roky v Montevideu, 
aby videl, ako domáci vyhrávajú. A zas proti Argentíne, 
ktorá musela na svoj prvý titul čakať takmer polstoročie. 
Na amsterdamskom futbalovom turnaji sa zúčastnilo 238 
hráčov, no ani jeden z Česko-Slovenska. Antverpská 
blamáž a neúspešný pokus o rehabilitáciu v Paríži 
rozhodli spolu s inými faktormi na dľhé desaťročia 
o našej neúčasti na olympijskom futbalovom turnaji. 
Vrátili sme sa naň až v 1964 na OH v Tokiu, Vytlačilova 
„druhá” jedenástka získala striebro, no vtedy zas nemal 
futbalový turnaj ten pravý lesk. Kapitalistickí amatéri 
neboli socialistickým „štátnym” amatérom dôstojnými 
súpermi. 

   To v roku 1928 si Uruguajci svojich „campeones”, ako 
sa patrí uctili. Vydali v duchu tradície spred štyroch rokov 
opäť trojkusovú sériu známok. Ich námetom je dosť 
pozoruhodná futbalová bránka: tyče sú kmene stromov 
zakončených rázsochami, v ktorých ako ražeň leží brvno. 
Na ňom je upevnená lopta a na tej sedí vták s rozpätými 
krídlami. Slnko zapadá (či vychádza), na tyčiach kvitnú 
kvety, proste idylka (2). Vzácnym kusom je pamätný list 
uruguajskej pošty s nalepenou olympijskou sériou, ktorý 
bol určený „zlatým chlapcom” a vysokopostaveným 
činovníkom (3). Antické prvky úspešne ruší dekorácia 
štítu, ktorá je dokonale neštýlová, ale nakoniec: z 
Olympie je do Montevidea ďaleko. A aby mali filatelisti 
čo zbierať — známky sa vyskytujú i s „obrázkovým” 
prepichom tvaru päťcípej hviezdy, resp. „listu”, ako ho 
poznáme z kariet (2). Vidno z toho, čo chodilo po rozume 
uruguajským úradníkom. Takto označené známky sa totiž 
používali pre potreby štátnej služobnej korešpondencie. 
                                                MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

 
 

Zlatá bodka v Amsterodame 
   Československo zastupovalo na kolbištiach IX. OH 69 
športovcov v trinástich športoch. Pohľad do 
neoficiálneho hodnotenia krajín dokazuje, že sme si 
udržali 12. miesto,  ktoré získalo 124 reprezentantov na 
predchádzajúcich hrách v Paríži. Jednu z dvoch zlatých 
medailí priniesli z Amsterdamu gymnasti. Tak ako 
Bedřich Šupčík v Paríži i Ladislav Vácha dokázal, že 
sokolská gymnastická škola predstavuje stále svetovú 
špičku. Zvíťazil na bradlách, bol druhý na kruhoch a spolu 
s družstvom vybojoval striebro. Ďalšou medailou prispel 

do sokolskej kolekcie Emanuel 
Löffler, ktorý bol za Váchom na 
kruhoch tretí. Víťazom sa v tejto 
náročnej disciplíne stal kráľ 
juhoslovanských gymnastov a veľký 
rival našich borcov Leon Štukelj. Naši 
slovanskí bratia prevzali ideu sokolstva a z jeho 
základov sa dopracovali na stupne najvyššie. Tradičné 
sokolské zlety (1) boli manifestáciou Slovanskej 
vzájomnosti a nechýbali na nich delegácie bratských 
organizácii. Štukelj bol však výnimočným zjavom. Už na 
OH v roku 1924 získal zlato vo viacboji a na hrazde, 
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pričom na „svojich” kruhoch bol druhý - za Váchom. V 
Amsterdame priviedol Juhosláviu na 3 miesto v súťaži 
družstiev. Škoda, že hospodárska kríza a veľká 
vzdialenosť znemožnila gymnastom oboch krajín účasť 
na OH v Los Angeles v roku 1932. No ešte po dvanástich 
rokoch od svojho prvého olympijského triumfu získal 
Štukelj na kruhoch striebro na OH v Berlíne. A hoci ho 
opäť porazil čs. gymnasta - Alois Hudec, zostal 
nezabudnuteľným. Prežil tak vlastne tri generácie 
súperov, ktorí s nim museli vážne rátať. Na poštovom 
lístku vydanom v roku 1948 na počesť XI. všesokolského 
zletu, posledného, ktorý nastupujúca totalita nestihla 
prekaziť, vidíme družstvo čs. gymnastov, ktorého 
členovia získali mnohé vavríny na vrcholných 
gymnastických podujatiach (2).   
   Na druhú zlatú medailu musela naša výprava čakať až 
do konca. Už tradične je záverečnou olympijskou 
disciplínou jazdecká Veľká cena národov v skoku. Pred 
očami kráľovnej Vilhelminy - ktorá sa tentoraz na 
štadión, na rozdiel od otváracieho ceremoniálu, vybrala 
osobne - ju po dramatickom boji získal kapitán František 
Ventura. Jeho posledný skok znamenal v druhom 
rozoskakovaní víťazstvo, keď po prvom parkúre ostalo 
sedem jazdcov bez trestných bodov. Rozhodovalo sa na 
dvoch prekážkach: 160 cm vysokom jednoduchom plote 
a rovnako vysokom, no dva metre širokom dvojitom 
plote. Bola to prekážka, aká nebola dovtedy na verejných 
pretekoch prekonaná. V hre už boli  v tom čase len traja. 
Švajčiar Kuhn zhodil hneď prvé brvno druhej prekážky. 
Francúz Balanda, keď sa už zdalo, že má obe úspešne za 
sebou, prišiel o body tým, že jeho kôň zadnou nohou pri 

preskoku o brvno zavadil. To spadlo a kpt. Ventura stál 
pred životnou šancou. Jeho kôň Eliiot po úspešnom 
absolvovaní prvej mohutným skokom prekonal i tú druhú 
strašnú prekážku a náš reprezentant prevzal z rúk 
kráľovnej medailu najcennejšiu. Týmto skokom sa dostal 
i na čs. známku (3), na ktorej je zachytený - v pozadí s 
typickými úzkymi amsterdamskými domami, mostami 
nad kanálmi a vežou olympijského štadióna s planúcim 
ohňom, dejiskom jeho triumfu, ktorý ostal v dejinách 
nášho jazdeckého  športu ojedinelým. Pozorný filatelista 
s istými jazykovými znalosťami si však na známke všimne 
malú chybu. Na olympijskej veži je nápis „Jeux 
olympique‟, čo je pravopisná chyba. Ide predsa o hry, nie 
o hru, a preto by malo byť i prídavné meno v množnom 
čísle – olympiques. Odpusťme však pani Anne 
Podzemnej, priekopníčke čs. známkovej tvorby 
venovanej športovej tematike, tento malý omyl. Nie je v 
tejto oblasti ojedinelý. Z omylov, často závažnejších, na 
olympijských a športových známkach by sa dala zostaviť 
celá zbierka. Od rýchlokorčuliara na krasokorčuliarskych 
„kanadách" až po voľnoštýliarov bojujúcich medzi 
povrazmi boxerského ringu (4, 5). 
   Verme, že nové časy privedú náš jazdecký šport k novej 
renesancii. O tom, že sa musíme vracať ďaleko do 
histórie, svedči fakt že prvú jednotku jazdeckej polície 
hlavného mesta Prahy dnes pripravujú pamätníci v 
požehnanom veku osemdesiatich rokov. Verme, že 
vodné delá a iné perly z arzenálu totality ustúpia 
ušľachtilému štvornohému tvorovi, ktorý patrí k človeku 
už tisícročia. 

MUDr. Peter OSUSKÝ, CSc. 
 
 
 

Úspech Rembrandtových 
rodákov 

   Hry IX. olympiády vošli do histórie ako všestranne 
úspešné. Prelomom {zlo rozšírenie účasti žien-
športovkýň na OH. Bolo predovšetkým zásluhou 
Medzinárodnej federácie ženských športov, ktorej 
spoluzakladateľom bolo i Československo. Už v roku 
1922 bola v Paríži usporiadaná ženská olympiáda. Názov 
tohto podujatia bok síce na návrh našich činiteľov 
neskôr zmenený na Svetové ženské hry, ale ženský šport 
prerazil i na skutočných olympiádach. Mimochodom, 
koncom leta 1930 sa dejiskom III. svetových ženských 
hier stala Praha. Túto udalosť si pripomenula 
príležitostnou pečiatkou i naša pošta (1). 
   Z antických olympijských hier boli ženy vylúčené 
dokonca i ako diváci, hádam z dôvodov ochrany „ 
verejnej morálky”? V antike muži totiž, ako je známe, 

súťaži}i vo všetkých disciplínach 
nahí. Nuž nech to už bolo 
akokoľvek, staromilstvo a 
ortodoxný konzervatizmus 
niektorých členov MOV bol i po 
tisícročiach neľahkou prekážkou. Ľady 
však už povolili a odplávali práve 
amsterdamskými kanálmi. 
   Naša výprava sa s Amsterdamom rozlúčila Venturovou 
zlatou olympijskou medailou. Nemenej slávnou 
postavou olympijského parkúru bol slobodný pán 
(rozumie sa ako šľachtický titul, nie ako výzva pre 
vtedajšie fan-kluby neplnoletých ctiteliek!) s dlhým 
menom: Friedrich von Langen-Parow. V drezúre 
jednotlivcov získal svoje prvé zlato a svoje družstvo 
doviedol k druhému. Menej zbehlý čitateľ nech sa nediví 
cylindru na jeho vavrínmi ovenčenej hlave (2), tento 
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doplnok je povinnou súčasťou pretekárskeho „dresu‟ v 
„buržoáznej” jazdeckej disciplíne, akou drezúra tradične 
je. V drezúre sme mali v Amsterdame zastúpenie v 
súťaži jednotlivcov i družstiev. Otto Schöniger sa 
umiestnil na 10. mieste spomedzi 29 súťažiacich z 12 
krajín a naše družstvo prispelo do olympijského 
bodovania 2 bodmi za 5 miesto. Boli to dodnes v tejto 
disciplíne body posledné... 
   Úspech amsterdamských hier chceli Rembrandtovi 
rodáci zopakovať i v roku 1992. Amsterdam kandidoval 
na usporiadanie XXV. letných olympijských hier, no 
dostal súpera nad iných ťažkého. Barcelona sa presadla 
i proti Birminghamu a ďalším uchádzačom. A nám, 
filatelistom, tento neúspešný pokus o reprízu úspechu 
natrvalo pripomína odtlačok výplatného stroja 
prípravného výboru hier (3). 
   Naša kapitola venovaná IX. OH sa končí a na záver 
zostala skutočná filatelistická lahôdka. Ide o 
doporučene zaslanú celistvosť, ofrankovanú presne 
podľa poštového tarifu do vzdialenejšieho európskeho 
zahraničia. Na rube obálky je i prichodzia pečiatka, ako 
sa v tých starých dobrých časoch na doporučenej 
zásielke patrilo. Najvzácnejším prvkom tejto celistvosti 

je však provizórna doporučovacia nálepka, kde je na 
prázdnom políčku nad číslom ručnou gumovou 
pečiatkou vo fialovej farbe natlačené „Amsterdam 
stadion", Pošta na štadióne totiž fungovala len ako 
dočasná — počas hier, a tak sa šetrným Holanďanom 
nezdalo racionálnym vytlačiť zvláštne R-nálepky. Veď 
kto nakoniec posiela pozdrav z olympiády doporučene - 
a takej pošty prešlo poštovými schránkami na štadióne 
najviac. A tak sme pri koreni tejto veľkej vzácnosti. 
Paradoxom je, že vzácnejšou než iné ju robí práve 
skutočnosť, že na obálke nie je „ filatelisticky” nalepená 
celá séria, čím by bolo výrazne prekročené potrebné 
poštovné. No tí, ktorí sa vtedy chceli dakomu z nášho 
„košiara" zavďačiť, na obálku nalepili zväčša práve celú 
sériu. A tak sa stalo, že správne ofrankované obálky sú 
šľahačkou na amsterdamskej filatelistickej torte (4). 
   A úplne na koniec jedna oprava. V jednej z 
predchádzajúcich kapitol došlo k zámene obrázka a 
neuverejnili sme estónsky kašet, propagujúci miliónovú 
výhru v olympijskej lotérii. Tak je tu dnes (5), je natoľko 
známy, že si to zaslúži. I keď nestojí milión... 
                                                      MUDr. Peter OSUSKÝ, CSc. 

 
 

Hry „na konci sveta“ 
Los Angeles, americké veľkomesto na pobreží 

Pacifiku, sa o udelenie práva usporiadať letné 
olympijské hry uchádzal už v roku 1924. Presadil sa však 
„ Coubertinov" Paríž túžiaci po rehabilitácii za neúspech 
z roku 1900. Už druhý raz odsunutý Amsterdam dostal 

nasledujúce hry, a kandidatúra 
metropoly Kalifornie sa opäť 
odročila. Ďalší odklad sa však 
nekonal, a tak sa Američania v roku 
1932 konečne dočkali. Dočkali sa 
dokonca dvoch olympijských sviatkov, lebo 
Lake Placid usporiadal III. zimné olympijské hry. 
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Treba povedať, že napriek 
medzičasom vypuknuvšej svetovej  

hospodárskej kríze sa 
organizátori hier nedali zahanbiť. 
Nákladom 1 500 000 „tvrdých‟ 
dolárov (reálny kurz dnešného k 
vtedajšiemu je 20:1) bol postavený 
do tých čias najväčší olympijský 

štadión Coliseum. Priaznivci športu ho poznajú z 
prenosov z XXIII. OH, ktoré sa po 52 rokoch konali opäť 
v Los Angeles, a i to je dôkazom veľkorysosti jeho 
budovateľov. Jeho kapacita je 105 000 sediacich divákov 
a obklopujú ho ďalšie športoviská sústredené v 
Olympijskom parku. Impozantná „brána” štadióna je 
námetom príležitostnej pečiatky americkej pošty (1), 
ktorú používali počas filatelistickej výstavy v metropole 
amerického filmu Hollywoode. 

Vzácnym dobovým filatelistic-kým dokumentom je 
obálka organizačného výboru hier (2), i keď treba 
povedať, že ide o prvok, ktorého výskyt v kvalitnom 
exponáte musí byť obmedzený na skutočne výnimočné 
kusy. Všeobecne sa za nefilatelistický prvok považuje 
adresa príjemcu bi odosielateľa, hoc by ním bol i sám 
Coubertin a celistvosť by bola historicko-dokumentačne 
muzeálnou perlou. Samozrejme dva-tri vzácne kúsky 
tohto typu exponát oživia a jury by ich mala posúdiť 
tolerantne. Zanecháme však exkurziu do teórie 
námetovej filatelie. Moja obálka má totiž aj významný 
skutočne filatelistický prvok. Použitá olympijská známka 
(3) s námetom zakľaknutého šprintéra pred štartom 
nesie na obálke pečiatku dňa otvorenia olympijských 
hier! 
   Krajina neobmedzených možností, hoci sama prvá 
obeť hospodárskej recesie, pripravila nové, veľkorysé 
vymoženosti i pre novinárov. Na tribúne olympijského 
štadióna mali novinári okrem 800 rezervovaných miest 
prvý raz k dispozícii i ďalekopis. Už v roku 1932 hrala pri 
otvorení 1000-členná kapela a spieval 1200-členný zbor. 

Žiaľ, tých, pre ktorých je olympiáda miestom 
športového zápolenia, bolo značne menej ako 
spomínaného hudobného sprievodu. Ak prišlo do 
Amsterdamu takmer tritisíc športovcov zo 46 krajín, 
bolo ich v Kalifornii len 1338. Na dlhú cestu sa vydali z 
37 krajín, pričom niektoré z nich mali symbolické 
zastúpenie jedným či dvoma účastníkmi. 
   Dlhá cesta loďou nebola lacnou záležitosťou. A to ešte 
čakala olympionikov cesta vlakom naprieč Spojenými 
štátmi.  Niet divu, že ani malé Československo si 
nemohlo dovoliť viac než skromnú 7-člennú výpravu, 
ktorá bola našou najmenšou v dejinách OH, ak nerátame 
premiéru samostatnej českej účasti na OH v Paríži. Do 
Los Angeles pritom cestovala len vďaka verejným 
zbierkam. Pozoruhodným dokumentom tej doby je 
obálka (4), ktorá nesie okrem známok s portrétmi 
prezidenta Washingtona a Franklina i dve americké 5c 
známky k X. OH, opečiatkované pečiatkou americkej 
lodnej pošty, i dve pekné olympijské vinety. Vzácnou ju 
však robia  prídavné pečiatky (kašety) tzv. 
katapultových letov. Už som sa zmienil o fakte, že prelet 
celej šírky Atlantiku nebol v tých časoch každodennou 
vecou. Kratšie trate sa však už lietali spoľahlivo. Snaha 
urýchliť poštové spojenie medzi kontinentmi viedla k 
tomu, že na palubách veľkých zaoceánskych parníkov 
bolo na zvláštnom katapultovacom zariadení 
umiestnené malé lietadlo. Fungovalo to vlastne na 
princípe praku, rozjazdová dráha sa na loď nevošla. 
Vymrštené natúrované lietadlo v oblasti možného 
doletu k pobrežiu vyrazilo urýchliť cestu pošty k cieľu. Za 
to sa, samozrejme, muselo priplatiť. Z toho dôvodu 
obálka nesie i nemeckú leteckú známku s nemeckou 
pečiatkou lodnej pošty. I keď si ju adresát, ktorý je 
totožný s odosielateľom, vlastne kedysi vyrobil pre 
vlastné potešenie, je dnes vzácnym dôkazom rozvoja 
leteckej, no hlavne poštovej prepravy v 30. rokoch 
nášho storočia. 
                                                  MUDr. Peter OSUSKÝ, CSc. 
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P o z n a č t e  s i  v  k a l e n d á ř i  
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Stručně na závěr:  
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                            6.                                                                8.                                    
9.                         
 
1. Polsko, 4.2.2018, 75 nedožitých let Wandy Rutkiewicz, první ženy na Everestu         
2.-3. Monako, 8.2.2018, Rolex Monte-Carlo Masters 2018 
4.-5. Monako, 19.2.2018, Legendy F1, Jim Clark 
6.-7. Indie, 28.1.2018, Dr. Talimeran Ao, první kapitán indického fotbalového mužstva 
8.-9. Monako, 19.2.2018, Legendární vozy – Lotus 49, Mercedes Benz W196 
 

 

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba,        
Pavol Ondráška a Peter Osuský.    

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

 
   

Uzávěrka příštího čísla je 1. červen 2018 
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