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   V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám slíbil medailonek čestného předsedy Olympsportu ing. Jaroslava 
Petráska, který více než 26 let, od podzimu 1991 do jara 2018, úspěšně provedl Olympsport různými 
úskalími, jak je doba a čas přinášely. Celou tuto dobu mu byl velmi blízko přítel Radek Jásek, který na léta 
předsedování ing. Jaroslava Petráska takto zavzpomínal:                                                (pozn. redaktora) 
   

   Ing. Jaroslava Petráska jsem poznal kdysi dávno (… a léta běží, vážení) coby 
kluk školou povinný a začínající sběratel-filatelista na výměnných schůzkách 
konajících se měsíčně v mém rodném Kolíně. Později se k tomu přidala sem tam 
i návštěva v jeho bydlišti, Českém Brodě, kde jsem trávil čtyři roky na zdejším 
gymnáziu. Lepšího učitele (pardon, pane profesore) ve „škole filatelie“ jsem si 
nemohl přát. Prodebatovali jsme spoustu času o olympijsko-sportovní filatelii a 
strávili hodiny nad výstavními exponáty na mnohých výstavách, ať už 
tuzemských, nebo zahraničních. 
   A právě filatelie nám oběma umožnila v časech hluboké totality několikrát 
vycestovat na „západ.“ Tak jsme mohli být u prvních dvou výstav OLYMPHILEX 
v Lausanne a Římě, či se zúčastnit kongresů „západoněmecké“ námětové 

společnosti IMOS. O navázaných nových přátelstvích s filatelisty z různých, tehdy „kapitalistických“ zemí 
ani nemluvě. 
   Cesty také přinášely nejen spoustu zážitků, ale i příhod. O jednu bych se chtěl s vámi podělit. Při 
zpáteční cestě z výstavy OLYMPHILEX ´87 v Římě jsme se nesměli v tehdejší Německé spolkové 
republice nikde zastavit, jen část území v určeném čase projet (tak nám to přikazovala výjezdní doložka). 
Ale nezastavte se a neprohlédněte si skokanský areál v Garmisch-Partenkirchenu, dějišti ZOH 1936, nebo 
Olympijský park v Mnichově, kde probíhaly soutěže v rámci OH 1972, zejména když nevíte, zda se vám 
tato příležitost ještě někdy v budoucnu naskytne. Tak jsme určený čas pochopitelně překročili … Zbývalo 
nám pár kilometrů a přechod přes celnici ke vstupu zpět na československé území. Našim celníkům 
„zpoždění“ kupodivu nevadilo, ale německým, vyznávajícím smysl pro pořádek a přesnost, ano. A to dost! 
Několik desítek minut zvýšeným hlasem trvající stejné dotazy, vysvětlování a dohadování, kdy člověk do 
poslední chvíle nevěděl, zda opustí území NSR hned, nebo bůh ví kdy, skončilo podpisem jakýchsi 
dokumentů. Nakonec vše dobře dopadlo, podobně jako už v čase samotné České republice, kdy pro 
změnu při odjezdu z Olympijského muzea v Lausanne vypovědělo auto poslušnost a teď shánějte ve 
Švýcarsku automechanika, kdy vás tlačí čas, neboť potřebujete být druhý den doma v pracovním procesu 
…, na druhou stranu, bez podobných příhod by nebylo na co po letech vzpomínat. 
   Byly i cesty za společným „koníčkem“, které se zcela vydařily (těch bylo mnohem více), kdy bylo možno 
shlédnout i krásnou přírodu (severní Evropa), historické památky, ale i prohlédnout si olympijská města a 
sportoviště. Na to se nezapomíná …  Tolik malý střípek o mých cestách s naším čestným předsedou. 
   O celkovém přínosu ing. Jaroslava Petráska pro československou, českou, ale i světovou filatelii a 
sběratelství není třeba se zde podrobně rozepisovat. Každý, kdo tohoto zaníceného sběratele a 
funkcionáře alespoň trochu zná, ví a dokáže ocenit dlouhé roky jeho obětavé práce a činnosti na tomto 
poli. Snad mohu i s vaším svolením vyslovit a zde napsat to jednoduché a svým obsahem výstižné slovíčko                                                             
                                               DĚKUJEME!!!                                  Mgr. Radek Jásek 

 

 

Největší ocenění za svoji práci na poli olympijské filatelie získal         
ing. Jaroslav Petrásek v roce 2012, kdy jako první filatelista na světě  

byl dekorován medailí Juana Antonia Samaranche                                         
za olympijské sběratelství.                                                                                              

Medaili převzal od syna bývalého předsedy MOV Samaranche.  

Říjen 2015 a oslava 75. narozenin 
předsedy na setkání Olympsportu 

v Praze 
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XXI. mistrovství světa ve fotbale Rusko 2018 
 

   Mistrovství světa ve fotbale 2018 bylo 21. mistrovstvím asociace FIFA, poprvé v historii probíhalo 
v Rusku. Mistrovství se konalo v jedenácti městech na dvanácti stadionech. Byly to: Moskva (stadiony 

Lužniki a Otkrytije Arena), Petrohrad, Kaliningrad, Jekatěrinburg, Nižnij 
Novgorod, Kazaň, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov na Donu a Soči. Poprvé 
od roku 2006 bylo mistrovství opět organizováno evropskou zemí a vůbec poprvé 
probíhalo ve východní Evropě.  
   Do turnaje zahrnujícího 32 národních týmů se mužské fotbalové národní týmy 
probojovaly z předchozí kvalifikace. Poprvé v historii se na mistrovství světa 
probojovaly celky Islandu a Panamy. Česká republika na turnaji chyběla již 
potřetí v řadě.  
   Atmosféru šampionátu a jednotlivých zápasů máte jistě ještě v čerstvě 
paměti. Jen pro připomenutí, finálový zápas turnaje se odehrál v Moskvě na 
stadionu Lužniki dne 15. července 2018, kde Francie porazila Chorvatsko 
v základní hrací době 4:2.  
   Francouzská pošta vydala druhý den po zisku titulu mistrů světa aršík (viz 
titulní strana Zpravodaje) se dvěma páry známek. Na známkách je francouzský 
nápis „děkujeme modří‟ a dvě zlaté hvězdy na francouzské trikolóře, symbolické 
vyjádření toho, že Francie je dvojnásobným fotbalovým šampionem. Na aršíku 
je pak nápis „jeden tým, jeden národ, jedna nová hvězda…‟. 16. července bylo 
také používáno razítko prvního dne vydání. 
   Rusové celý šampionát zvládli organizačně bez viditelných problémů, nás 
fanoušky uspokojila většina zápasů fotbalovou úrovní i počtem vstřelených gólů 
a co připravila Ruská pošta filatelistům? To najdete na stranách 53-59 dnešního 

čísla Zpravodaje. Co vydaly poštovní správy států, které se šampionátu zúčastnily pak najdete 
v příštím čísle Zpravodaje.                                                                                                -jpb- 
  
 

K R O N I K A  O L Y M P S P O R T U  
 

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku oslavili svá jubilea: 

  1.5.  75 let   Ivan Vápenka z Berouna (foto vlevo) 

  3.6.  75 let   Antonín Zajíček z Jablonce nad Nisou (foto vpravo) 

10.6.  50 let   Jiří Vaněček z Nejdku 

27.6.  80 let   Rudolf Kocman z Duchcova 

Vše nejlepší a hodně zdraví přeje výbor Olympsportu! 
 
   Bohužel máme i jednu velice smutnou zprávu. Dne 13. května 
2018 odešel do filatelistického nebe přítel Béda Polák. Dlouholetý 
člen výboru Olympsportu, dá se říct jeho dobrá duše a organizátor 
mnoha akcí. 
   Bedřich byl přímý chlap, řekl vše na rovinu, nebál se být kritický 
a svoje názory uměl podat, vysvětlit a také obhájit.    
   Zastupoval Olympsport v  České olympijské akademii, dokázal 
sehnat do pokladny našeho spolku peníze, o kterých se nám nyní 
může jen zdát. Hospodařil s nimi tak, že se nám některým zdálo, 
že na nich sedí jako Václav Klaus na státní kase, když vykonával 
funkci ministra financí. Ale nyní s odstupem času musíme jeho 
počínání jen a jen chválit, protože dnes když spolkům, jako je ten 
náš, doba nepřeje, musíme s rozmyslem zvažovat výdej každé 
koruny. 
   A filatelistické exponáty Bédy – Olympsport a předseda MOV 
pan J.A.Samaranch, Praha sportovní či Zátopkovi snesou ta 
nejpřísnější kritéria. Ještě při loňské jarní návštěvě u něho doma 
mu hlava fungovala velice dobře, jen ty nohy nechtěly poslouchat.  

Ing. Jaroslav Petrásek a výbor Olympsportu      Budeš nám Bédo chybět…                                         -jpb- 
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VZPOMÍNKA NA VÍTĚZSLAVA ŠLECHTU (1933-2016) 
 
 

   V loňském roce, když Olympsport slavil 50. výročí vzniku, už se 
těchto chvil nedožil jeden z jeho prvních členů – Víťa Šlechta z Brna, 
který opustil naše řady na jaře 2016. Jelikož jsem tohoto zaníceného 
fotbalového filatelistu znal třicet let a hodně pro mě znamenal, dovolte, 
abych si na něj, k jeho nedožitým 85. narozeninám, nostalgicky 
zavzpomínal. 
   Impuls k našemu seznámení přišel ode mne. V roce 1985 se konala 
v Muzeu policie na Karlově na přelomu června a července námětová 
výstava při příležitosti Čs. Spartakiády, kterou zorganizoval 
Olympsport. Tam mne ještě nezkušeného „fotbalistu‟ zaujaly exponáty 
Vítězslava Šlechty „Fotbalové vzpomínání‟ a už dříve zesnulého Jana 
Calty „MS v kopané 1930-1982‟. Zkusil jsem napsat Vítězslavu 
Šlechtovi, odpověděl mi krátce po skončení výstavy a od té doby se 
datovala naše známost a spolupráce. Od Víti jsem získal nejen pěkné 
materiály, ale hlavně mi předával svoje bohaté zkušenosti, jak 
vybudovat fotbalový exponát. O tom, že jeho pomoc a rady padly na 
úrodnou půdu, svědčí čtyři moje exponáty. Rád vzpomínám na naše 
první setkání v roce 1986 v Českém Brodu, ale na mnoho dalších 
v Brně, Praze, Olomouci, Bratislavě, Přerově, na různých výstavách a 
dalších akcích a vždy jsme si měli o čem povídat.   

   V roce 1988 jsme se dohodli, že zpracujeme první fotbalovou knihovničku „Hvězdy fotbalového 
nebe‟, která se ke členům Olympsportu dostala v roce 1990. Následovaly další dvě v letech 1997 a 
1998 „Fotbalové kluby světa‟ I. a II. díl. Velkou inspirací pro mě byly jeho články ve Zpravodaji a 
oblíbil jsem si i Fotbalovou hlídku, kterou vedl několik let. Bylo velkou škodou, že se v psaní o fotbale 
trvale odmlčel. Měl jsem možnost si přečíst v jeho bohatém archívu mj. články, které psal do 
brněnských novin, Čs. Sportu, Filatelie a jinam. Víťa Šlechta byl velkým znalcem fotbalu, ač ho nikdy 
nehrál a v oblibě měl hlavně brankáře. Nejvíce obdivoval Lva Jašina a hlavně Františka Pláničku. 
Legendárního gólmana navštívil v Praze-Krči, když o něm psal poutavou knihu „František Plánička‟ 
(2001) a setkání s ním pro něj bylo životním zážitkem. Zajímavá byla také kniha vydaná v roce 2003 
„Brankáři fotbalových mistrů světa‟. Velmi dobře se četla jeho třetí kniha plná zajímavostí ze zákulisí 
fotbalu „Fotbalové rarity‟ (2003). Je opravdu škoda, že Víťovi při jeho fantastických znalostech nezbylo 
více času pro články do Zpravodaje Olympsportu a nějakou tu knihovničku.  
   Před několika lety onemocněl, a tak jsme se viděli už jen sporadicky. Je mi líto, že jsem si neudělal 
čas, abych ho alespoň jednou přijel v jeho těžkých chvílích povzbudit k němu domů do Brna-
Žabovřesk. Bohužel nám většinou byla na překážku vzdálenost mezi Prahou a Brnem. Na závěr se 
omlouvám za moje nesourodé vyprávění, ale nedalo mi to, abych si nezavzpomínal na výborného 
filatelistu a dobrého kamaráda. Čest jeho památce, kdo jste Víťu Šlechtu znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 
                                                                                                             Stanislav Kamenický  
 
 
 

P O D Z I M N Í  S E T K Á N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
   Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu 
10.11.2018 od 10 hodin v Praze na Žižkově v Domě 
odborových svazů (nám. Winstona Churchilla 2). I když 
budova změnila majitele, předpokládáme, že tato 
skutečnost nebude nijak bránit našemu setkání. Bude to již 
naše 75. setkání a na pozvání některého významného 
sportovce se pracuje. Plánujeme jako tradičně také razítko 
k setkání a tiskový list s personální známkou pozvaného 
sportovce. Pro ty z vás, kdo jste nebyli na loňském praž-
ském setkání Olympsportu, připojuji mapku s vyznačením 
Hlavního nádraží a Domu odborových svazů.          -jpb- 

 
 
 
 
 
 
 

          Vítězslav Šlechta na setkání         
            Olympsportu v roce 2008 
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Z  Č I N N O S T I  O L Y M P S P O R T U  
 
 

   Ještě před podzimním setkáním členů Olymportu v  Praze v  sobotu dne 10.11.2018 se zástupci 
Olympsportu účastní následujících akcí: 
 

Veletrh Sběratel PRAHA 2018 
   Již 21. ročník tradičního veletrhu Sběratel se uskuteční v Praze 
– Letňanech ve dnech 7. a 8. září 2018 a OLYMPSORT bude opět 
při tom. Stejně jako v minulých letech se OLYMPSPORT bude 
prezentovat, jak ukázkami z exponátů svých členů, tak i 
přehledem dosud vydaných razítek, dopisnic a obálek. K dispozici bude také stánek, jehož provoz bude 
zajišťovat Láďa Janoušek a rád přivítá pomoc ostatních členů OS. Na stánku se budou prodávat přebytkové 
materiály a podávat informace o naší činnosti. Snad se podaří získat někoho nového do našich řad.  
 
EUROLYMPIC 2018 Mortegliano v Itálii  
 

   Toto mezinárodní setkání sportovních filatelistů a sběratelů memorabilií pořádá 
italská asociace UICOS v rámci oslav města Mortegliano ve dnech 7.-9.9.2018. Součástí 
setkání je i nesoutěžní výstava, na kterou pořadatelé pozvali pod názvem „Three 
nations“ vystavovatele z Itálie, Česka a Chorvatska.  OLYMPSPORT bude zastoupen 
exponáty členů Václava Slavíka, Jardy Petráska, Honzy Petráse a Standy Kamenického.  
Setkání se za OLYMPSPORT zúčastní Honza Petráas, Vašek Diviš a Pavol Ondráška, kteří také zajistí instalaci 
a následně i demontáž exponátů. 
 
24th WORLD OLYMPIC COLLECTORS' FAIR  LOS ANGELES 2018 
 

   Tentokrát se Světový veletrh olympijských sběratelů uskuteční ve dnech 6. 
– 8. 9. 2018 v Los Angeles, pořadatelem je americká asociace SPI, která 
slibuje největší veletrh v historii. V rámci veletrhu se uskuteční 3. valná hromada asociace AICO, jejímž 
členem je také OLYMPSPORT a která bude tentokrát volební – třem členům výkonného výbor z pěti končí 
mandát. Veletrhu a Valné hromady IACO se na vlastní náklady za OS zúčastní předseda Pepík Kočí.   

 

 
   Jistě jste si všimli shody termínů všech tří akcí, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Jedná se o mezinárodní 
akce, v případě Montegliana  je filatelistická akce pouze součástí městských oslav. OLYMPSPORT tak bude 
muset rozložit své síly, aby se mohl aktivně zúčastnit všech tří akcí.   
                                                                                                                                                                             29.7.2018/Ko 
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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  
 

    

Personální známky a obálky s našimi medailisty 
   V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o přípravě tisku známek s přítiskem 
(personalizovaných známek) s úspěšnými medailisty ze ZOH 2018. Kdo měl zájem o tiskové listy 
s medailisty a objednal si je, ten je již má doma. Jedná se o TL s personalizovanými známkami Karolíny 
Erbanové, Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře. Tito tři nám dali souhlas k tisku známek s přítiskem. 
Další tiskové listy se zřejmě již tisknout nebudou. Manažeři Ester Ledecké, Martiny Sáblíkové i Evy 
Samkové nám nedali souhlas k tisku. Přímá cesta k uvedeným sportovkyním nevede, manažeři z naší  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                    Op-01-18                                                                                Op-02-18 

 
propagace nemají žádný příjem, a to je zřejmě 
hlavní důvod jejich zamítavých stanovisek.  
   Personalizované známky byly použity také na 
obálky s přítiskem (autorem přítisků je Radek 
Jásek) a oráženy strojovým razítkem (návrh razítka 
Jan Petrás, rytinu zhotovil Miloslav Bláha) na poště 
Praha 1 dne 22.6.2018. Výbor OS nakonec rozhodl, 
že obálky budou součástí novinkové služby. 
Původní záměr, že obálky budou jen pro ty z vás, 
kdo jste si obálky s medailisty objednali, byl 
změněn. Kdo si objednal více kusů, dostanete je 
samozřejmě v množství, které si objednal.   -jpb- 
 

Op-03-18 
 

 

Z olympijské historie - ZDENĚK RŮŽIČKA  
 

   K letošnímu jarnímu setkání Olympsportu bylo 
připraveno strojové razítko a dopisnice 
s přítiskem (návrh razítka i přítisku Honza Petrás), 
které bylo věnováno nejstaršímu žijícímu 
olympijskému medailistovi k jeho 93. narozeni-
nám, Zdeňku Růžičkovi (pozn. nejstarší žijící 
olympijskou medailistkou je Dana Zátopková).  
   Zdeněk Růžička má ve své sbírce dva bronzy 
z OH 1948 v Londýně, která získal za svá gymnas-
tická cvičení na kruzích a v prostných. Žije se svojí 
manželkou Matyldou Růžičkovou-Šínovou (m.j. 
také olympijskou medailistkou v gymnastice – 
bronz z OH 1952 a stříbro z OH 1960 v soutěži 
družstev) v rodinném domku v Tetčicích. A pokud 
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zapátráte v paměti, tak si jistě vzpomenete na jejich besedu v rámci 
setkání Olympsportu v roce 2007 v Brně na Zvonařce.  

   Dopisnice s přítiskem a strojovým razítkem byla součástí novinkové služby (OS-09-18). Autor přítisku 
se omlouvá za chybu, kterou jste jistě v přítisku objevili. Zkrátka chybička se vloudila, ale kdo nic 
nedělá,….   
 

České hvězdy biatlonu 
 

   Olympsport poděkoval českým biatlonovým 
hvězdám Veronice Vítkové a Michalu Krčmářovi za 
jejich výkony na ZOH 2018 v Pchjongchangu 
strojovým razítkem a dopisnicí s  přítiskem. 
Strojové razítko bylo 
používáno na poště 
Praha 1 v pátek 27.4. 
2018 a je součástí 
novinkové služby OS. 
(OS-06-18) 
 

 
Festival Re:publika 1918-2018  

 

   V rámci Festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018 
v Brně proběhly ve dnech 8.-10.6.2018 II. 
československé všecyklistické hry. (Více o 
Festivalu, II. čs. všecyklistických hrách a účasti 
Olympsportu na Festivalu najdete v následujícím 
článku). Česká pošta zřídila příležitostnou 
poštovní přepážku v pavilonu V brněnského 
výstaviště a po dobu konání Všecyklistickým her 
používala k orážení zásilek příležitostné ruční 
razítko, s textem "II. čs. všecyklistické hry, 
Festival RE:PUBLIKA 1918-2018, 26.5.–
17.6.2018" a logem festivalu. I když na stránkách 
České pošty je jako autor návrhu razítka uveden 
Libor Machata, tak razítko navrhl brněnský 
filatelista Jaroslav Punčochář (autor m.j. razítka 

k Olympijskému festivalu) a vyryl Miloslav Bláha. Po skončení Všecyklistických her bylo razítko do 
15.6.2018 používáno na poště Brno 47.   
   Olympsport připravil ke zdokumentování své účasti na Festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018 v Brně 
dopisnici s přítiskem (autor přítisku Honza Petrás) a k oražení dopisnice využil výše popsané ruční 
příležitostné razítko, a to v den zahájení II. čs. všecyklistických her – 8.6.2018.     (OS-07-18) 
  

 

Foto vlevo - Zdeněk Růžička 
na besedě Olympsportu v roce 
2007, uprostřed - diplom za 3. 

místo v prostných,             
vpravo - jedna z bronzových 
medailí pana Zdeňka Růžičky 
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130 let Klubu českých turistů (1888 – 2018)  
    

   Klub českých turistů navrhl ruční příležitostné razítko, jehož námětem je logo 
Klubu. Česká pošta jejich návrh přijala a razítko bylo používáno na poště Praha 5, 
kde byla k tomuto účelu zřízena i příležitostná poštovní přepážka. Olympsport 
vydal dopisnici s přítiskem (autor přítisku Václav Diviš) a odběratelé novinek ji 
najdou v zásilce s dalšími filatelistickými počiny Olympsportu. (OS-08-18) 
 

XXV. Letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty 
 

   Tradiční sportovní hry zaměstnanců České pošty se konaly v Nymburce ve dnech 
22.-23.6. letos již po pětadvacáté. Česká pošta připravila ke sportovním hrám 
ruční příležitostné razítko s textem "XXV. Letní národní sportovní hry zaměstnanců 
České pošty, Nymburk, Pardubice 2" a v obrazu razítka je stylisticky vyobrazen 
běžící poštovní balík, který v ruce drží pohár. Razítko bylo používáno na 
příležitostné poštovní přepážce ve Sportovním centru v Nymburku v době konání 
her. Razítko není součástí novinkové služby Olympsportu. 

  

Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy 
 

   Další ruční příležitostné poštovní razítko s textem "Pošli to dál! Pošta českých 
skautů a další příběhy, Praha 1" a vyobrazením skauta na kole, k příležitosti 
stejnojmenné výstavy, která se koná v Poštovním muzeu od 20.6. do 28.10.2018, 
bylo používáno 23.6.2018 na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu. 
Razítko navrhlo grafické studio Q-lit s.r.o. a není součástí novinkové služby OS. 
  

NAZDAR! Praha 100 
 

   Ruční příležitostné razítko s textem "NAZDAR! Praha 100" k příležitosti 
konání XVI. všesokolského sletu bylo používáno ve dnech 2.-6.7.2018 
poštou Praha 100 na příležitostné poštovní přepážce, která byla umístěna 
v hlavní tribuně EDEN Arény. Razítko navrhla Česká obec sokolská. 
Olympsport připravil k příležitosti konání sletu dopisnici s přítiskem (autorem 
přítisku je Václav Diviš). Oražená dopisnice uvedeným ručním příležitostným 
razítkem je součástí novinkové služby Olympsportu. (OS-10-18)     

                                                                                                          

XVI. všesokolský slet 2018  
                                                                                   

   V prvním červencovém týdnu, 1.-6.7. 2018, se v Praze uskutečnil XVI. všesokolský slet. Připomenul 
také 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stal se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto 
výročí. Vzdal i holdem těm sokolským generacím, které stály u zrodu československých legií v době 

1. světové války, bojovaly v ní za vznik 
samostatného státu a krátce po jeho vzniku 
chránily se zbraní v ruce jeho území. 
Sokolové nacvičili 10 hromadných skladeb, 
jedenáctá pak byla společným česko-
slovenským dílem se symbolickým názvem 
Spolu. Další dvě skladby připravili hosté z ČR 
a zahraničí.    
   Česká obec sokolská si nechala na 
počest XVI. všesokolského sletu 2018 u 
České pošty vytisknout 1 900 ks 
známkových sešitků s osmi vlastními 
známkami. Námět vlastních známek je velice 
neortodoxní a znázorňuje rozkresby skladeb 
a pohybu cvičenců při nich. Nominální 

hodnota známkového sešitku je 152,00 Kč a datum vydání 14.6.2018. Dle webu České pošty  
získáte informace o prodeji na telefonu: 257 007 288, 257 007 265, nebo na e-mailu: 
obchod@sokol.eu. Známky by měly být ještě k dostání v sokolském domě na adrese: Újezd 450/40, 
118 01 Praha 1 — Malá Strana.                                      Informace o novinkách OS připravil   -jpb- 
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OLYMPSPORT na festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018 v Brně 
 

 

   Jednou z největších oslav československé státnosti u nás se stal projekt Festival RE:PUBLIKA 1918 
– 2018, který se uskutečnil na brněnském výstavišti ve dnech 26. května - 17. června. A jeho součástí 
se úspěšně stal i náš Olympsport. Sportovní filatelistické exponáty členů Olympsportu zaplnili 30 
panelů brněnského Klubu filatelistů Alfonse Muchy, jehož členové se ochotně ujali montáže expozice. 
Za to jim patří naše velké poděkování. Filatelistická výstava zaujala mnoho návštěvníků pavilonu V, 
kde byla situována hlavní část celého projektu, věnovaného sportovním aktivitám. Mezi hřišti na 
basketbal, líný tenis, házenou, sálovou kopanou, sálovou cyklistiku, horolezeckou stěnou či kobercem 
pro gymnastická cvičení s nářadím se uprostřed našlo místo na panely s filatelistickými exponáty.  

 
Vzhledem k délce výstavy byly vystaveny jen kopie exponátů, ale 
i tak patří poděkování všem, kteří dali souhlas k vystavení svých 
exponátů: 
 

Stanislav Jankovič - SVĚT PEDÁLŮ -  96 listů 
Ladislav Janoušek - ČESKÝ BIATLON  - 16 listů 
Ladislav Janoušek - ČESKÁ SPORTOVNÍ STŘELBA - 16 listů 
Stanislav Kamenický - SVĚT FOTBALU - 80 listů  
Jaroslav Petrásek – NI ZISK, NI SLÁVU (Sokol)  -  80 listů 
Jaroslav Petrásek - VĚRA ČÁSLAVSKÁ  -  12 listů 
 

Jaroslav Petrásek - HISTORIE ČESKÉ KANOISTIKY  -  32 listů  
Jan Petrás - EMIL ZÁTOPEK  - 16 listů  
František Sopko – HRY Z OLYMPIE – HRY ZE VŠETKÝCH 
NAJSLÁVNEJŠIE – 80 listů 
Ivan Vápenka – POPRVÉ MISTRY SVĚTA (lední hokej) – 16 listů 
Ivan Vápenka – GALERIE ČESKÝCH OLYMPIONIKŮ – 80 listů 

  Za projektem Festival Re:publika 1918-2018 stál tým Pavla Anděla, známého moderátora někdejšího 
úspěšného pořadu Noc s Andělem. Vznik projektu iniciovalo město Brno a ministerstvo kultury ČR. Po 
skončení Festivalu byly jednotlivé expozice demontovány. Jen v pavilonu H bude do konce letošního 
roku ještě k vidění výstava Dva světy Alfonse Muchy, kde lze spatřit plátna ze Slovanské epopeje a 
Muchovy plakáty.  
   Pro Olympsport je obrovskou ctí, že se mohl Festivalu Re:publika zúčastnit. 28. května 2018 naši 
expozici slavnostně otevřela olympijská vítězka z Londýna 1948 paní Věra Růžičková. Po dobu  konání 
II. československých všecyklistických her (8.-10.6.2018) byla hned vedle naší expozice zřízena 
příležitostná poštovní přepážka pošty Brno 1, kde mimo ručního příležitostného razítka  byla 

Expozice Olympsportu byla skutečně 
umístěna mezi jednotlivými sportovišti. 

Zatím co vlevo mládež předvádí, že pohybově 
to s ní není tak špatné, tak vpravo o trochu 
starší návštěvnice prohlížejí naši expozici 

Přes uličku vpravo od panelů Olympsportu 
byla velice pěkná expozice cyklistiky s velkým 

množstvím fotografií, mapující bohatou 
historii a úspěchy našeho nejdéle 

organizovaného sportovního odvětví.   
Expozici „šéfovala“ sedminásobná 

medailistka z MS v cyklistice Iva Zajíčková. 

Příležitostná poštovní přepážka pošty Brno 1, v pozadí expozice OS. 
Třetí zprava člen OS Zdeněk Svědiroh trpělivě čeká na otevření 

přepážky. 
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k vyplacení zásilek používána cenná nálepka A-post s přítiskem 90 let BVV a doporučené zásilky byly 
opatřeny R-nálepkou s přítiskem Festival Re:publika 1918-2018. Došlo tak trochu ke kuriózní situaci. 
Celistvosti opatřené cennou nálepkou A-post a R-nálepkou pošty Brno 1 byly oráženy příležitostným 
razítkem pošty Brno 47.  

   A jak to bylo s nápadem na uspořádání II. československých 
všecyklistických her? Při přípravě Festivalu autoři libreta vycházeli 
z osnov výstavy, která se konala v Brně na výstavišti v roce 1938 k 20. 
výročí vzniku Československa. V rámci této výstavy se v červnu 1938 
konaly I. československé všecyklistické hry. Organizátoři Festivalu tuto 
myšlenku převzali a uspořádali skoro přesně na den po osmdesáti 
letech II. československé všecyklistické hry. A podobné to bylo i s naší 
účastí na Festivalu.  V roce 1938 byla v rámci výstavy zbudována 
filatelistická expozice. Tvůrci Festivalu RE:PUBLIKA usoudili, že by 
nebylo od věci i tuto myšlenku převzít a filatelistickou expozici situovali 
do pavilonu sportovních aktivit. Ve sportovním pavilonu pak chtěli mít 
samozřejmě sportovní exponáty. Tak Olympsport k účast na Festivalu 
RE:PUBLIKA 1918-2018 přišel.     
                                                                                      -jpb- 
   

 

4 0 .  p í s em n á  a u k c e  OL Y M P SP O R T U  
 

 

   Vážení filatelističtí přátelé, byla otevřena další, již „40. písemná aukce OLYMPSPORTU‟ z přebytků našich členů.  
Na webu Olympsportu naleznete opět tematicky (dle druhu sportů) zatříděné losy. U jednotlivých losů je 
modře  zvýrazněný název sportovní události, ze které je nabízená položka, červeně jsou vypsány sporty zobrazené 
na razítku, kašetu nebo přítisku celistvosti. Nově jsou zařazeny sportovní známky a jejich série (levně nabízeno), a 
pozdravy sportovců ze zahraničních soutěží nebo zájezdů.  
   Přejeme Vám dobrou volbu, nenechávejte vše na poslední dny, o aktuálním stavu všech položek se dozvíte 
v pravém sloupci seznamu losů. Do Zpravodaje bude vložena příloha se všemi položkami písemné aukce, pro Ty 
z Vás, kteří nemáte přístup na internet.                                             

Ukončení „písemného prodeje‟ je v nedělí 23. září 2018 ve 24 hod. 
                                                                                                                                                                   Ing. Václav DIVIŠ 

 

Na Festivalu bylo možné si prohlédnout 
kamión českých biatlonistů s prvotřídním 

servisem pro přípravu běžek. 

Dvě momentky z úžasné atmosféry II. československých všecyklistických her, konaných 
v rámci Festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018. 

Vitrína věnovaná členovi OS Janu Kodešovi. 
Uprostřed raketa, se kterou vyhrál v roce 1973 

Wimbledon. 

Originál „Raškovka“. Čepice a startovní číslo 
Jiřího Rašky ze zlatého závodu v Grenoble 1968. 

Velký globus za celkové vítězství           
ve Světovém poháru v biatlonu Jiřiny 

Adamíčkové-Pelcové ze sezóny 1989-90. 
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M A L Á  E XK UR ZE  D O F OTB AL O V É  M IN UL O ST I  ( I )  
 

 

ÚVOD 
   Než vzniklo Mistrovství světa v kopané, byl vrcholnou událostí olympijský fotbalový turnaj. Je málo známé, že se 
fotbal už hrál zkusmo na I. OH 1896 v Athénách, kde se sešly tři týmy: Dánsko a výběry měst Athén a Izmiru. Známý 
je pouze výsledek Dánsko-Izmir 15:0. Podle statistik FIFA se fotbal neoficiálně hrál na OH 1900 v Paříži a 1904 v Saint 
Louis. První oficiální turnaj proběhl 1908 v Paříži, kdy se konaly v rámci Britsko-francouzské výstavy. Po vítězstvích 

na OH 1924 a 1928 byla Uruguay považována za neoficiálního 
mistra světa. Do roku 2014 se hrálo dvacet šampionátů a na všech 
by se daly najít různé zajímavosti, kuriozity, 
tragédie, senzace a o tom by chtěl vyprávět 
tento miniseriál na pokračování. 

 

S L A V N O S T N Í  P R E M I É R A  -  U R U G U A Y  1 9 3 0   
   Největší zásluha na pořádání MS je přisuzována pařížskému advokátovi 
Julesu Rimetovi a je kuriózní, že fotbal nikdy nehrál. Revoluční návrh 
přednesl v roce 1928 na kongresu FIFA v Amsterodamu. Na následujícím 
kongresu v roce 1929 v Barceloně bylo rozhodnuto, že prvním pořada-
telem bude v roce 1930 Uruguay. Trofej pro vítěze věnoval Jules Rimet a 
hrálo se o ní každé čtyři roky, vyjma II. světové války, až do roku 1970, 
kdy ji definitivně získala Brazílie. Autorem Zlaté Niké byl francouzský sochař Abel Lafleur.  

   V Evropě nepanovalo nadšení nad místem konání prvního MS. Do Uruguaye po třináctidenní 
cestě lodí Coste Verde přicestovaly přicestovaly společně s Julesem Rimetem pouze čtyři 
evropská mužstva: Belgie, Francie, Jugoslávie a Rumunsko. Cestu rumunskému týmu musel 
zaplatit sám rumunský král Karel II. Všechna čtyři mužstva po celou dobu plavby trénovala v 
podpalubí. Byl to jediný turnaj v historii, který se hrál bez kvalifikace a zúčastnilo se ho jen 13 
zemí. Historicky první gól na MS vstřelil v 19. Minutě v utkání Francie-Mexiko Francouz Lucien 
Laurent. Do finále se probojovala Uruguay s Argentinou a hned se zrodil první problém. Oba 
rivalové chtěli hrát jen se svým míčem. Belgický sudí Langeus spor vyřešil diplomaticky. První 
poločas se hrál s argentinským míčem, druhý s uruguayským. Prvním mistrem světa se stali 
Uruguayci po vítězství nad Argentinou 4:2 (1:2). První a 
poslední gól zlatých vítězů na MS dal  jednoruký Hector 
Castro, který o ni přišel ve 13 letech při práci na pile. 
Kuriózní bylo, že se některé zápasy hrály na sněhu, protože 
na jižní polokouli panovalo už zimní období. 
   Prvním králem střelců v dějinách MS byl s 8 góly 
Uruguayec Guillermo Stabile.    

              Stanislav Kamenický 
 

 

Jules Rimet, předseda 
Francouzské fotbalové 

federace (FFF) 1919-45, 
předseda FIFA 1921-54 

Guillermo Stabile   
(Uruguay) 

Hector Castro, hrající bez paže pravé ruky, 
autor dvou gólů Uruguaye ve finále I. MS  

Abel Lafleur,             
autor Zlaté Niké 
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M A L Á  E XK UR ZE  D O F OTB AL O V É  M IN UL O ST I  ( I I )  
 

 

M S  1 9 3 4        Č S R  O S M  M I N U T  O D  T I T U L U  M I S T R A  S V Ě T A  
 

   Druhé MS se konalo ve fašistické Itálii a Benito Mussolini zneužil šampionátu pro své politické cíle. Úřadující mistr 
světa, Uruguay, nepřijel, trucoval kvůli neúčasti evropských zemí na MS 1930. Dosud je jedinou zemí, která titul 
neobhajovala. Poprvé se hrála kvalifikace a naposledy jí musela hrát i pořadatelská země. ČSR stačil v kvalifikaci 
jediný zápas s Polskem ve Varšavě (2:1), k odvetě Poláci už nepřijeli. Argentina a Brazílie poslali druhořadé výběry 
a Anglie s ostrovními zeměmi se nezúčastnili, protože stále ještě nebyli členy FIFA. Naši fotbalisté přijeli do Itálie 
bez lékaře, maséra a trenéra. Tyto role musel zastat fotbalový novinář a funkcionář Karel Petrů.  
   V prvním kole jsme porazili Rumunsko 3:1, ve čtvrtfinále Švýcarsko 3:2. O postup do finále jsme v semifinále 
hattrikem Oldřicha Nejedlého vyřadili silné Německo 3:1. Finále proti Itálii se hrálo ve zfanatizované atmosféře, 
umocněné přítomností duceho. Po bezgólovém poločase se zásluhou Pučovi střely v 69. minutě ujal československý 
tým vedení. Osm minut před koncem vyrovnal Orsi a v páté minutě prodloužení dal Schiavio vítězný gól. 
Samostatnou kapitolou by byl výkon švédského sudího Eklinda, který podlehl bouřlivé atmosféře. Podezřelá byla 

návštěva Eklinda v čestné lóži Mussoliniho před 
zahájením finále, kam si prý šel pro požehnání!! Kdyby 
byl rozhodčí nezaujatý člověk, dopadlo by finále jinak, 
psal světový tisk.  
   Hvězdami šampionátu se stali František Plánička a 
nejlepší střelec mistrovství světa Oldřich Nejedlý s pěti 
góly. Pouhých osm minut scházelo, aby se naši 
fotbalisté stali mistry světa. Přesto Zlaté hochy, jak 
fotbalisty nazval legendární reportér Josef Laufer, při 

návratu z Říma vítaly od hranic desetitisíce nadšených fanoušků.  
   I Itálii byly tehdy vydané první fotbalové známky k mistrovství světa 
v počtu 21 kusů. Dvanáctikusová série byla určena pro italské kolonie, 
zbylé známky pro Itálii a Evropu. Část z nich má přetisk Isole Italiane Dell 
Egeo (Egejské ostrovy). Několik desítek má přetisk Sagio (vzorec) a jsou 
nejdražšími fotbalovými známkami. Všechny dnes patří k ozdobám 
každé fotbalové sbírky.                                          Stanislav Kamenický 
                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
pokračování příště 
 

Chybný výsledek na známce 
San Marina 
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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  ( 8 0 )  

 
XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (4. část) 
 
 
BASEBALL 
 
USA – zlato 
FM Z  GUYANA 1996     Yv. BF255 (společné vydání s Jižní Koreou)    Mi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
KOPANÁ 
 
SSSR – zlato 
(označené *, reprodukce také ke stříbrné Brazílii) 
FM Z  * DOMINIKA 1989 Yv. BF145 Mi. BF146 (1193) 
  GAMBIA  1990 Yv. 971 (969/72) Mi. 1075 (1070/7) 
  *   1995 Yv. 1854 (1849/56) Mi. 2149 (2139/45) 
  * St.VINCENT/GRENADÍNY    1992 Yv. BF76A Mi. BF110 (109/10) 
  * SIERRA LEONE 1992 Yv. BF192 Mi. BF198 (1849) 
  * TANZANIA 1989 Yv. 484 (484/7) Mi. 594 (594/7) 
  * TOGO  1996 Yv. 1467 (1459/67) Mi. 2437 (2427/39) 
  * UGANDA 1992 Yv. 744 (741/5) Mi. 886 (883/7) 
  SSSR  1988 Yv. BF203 Mi. BF204 
      
DOBROVOLSKY Igor 
FM Z  GHANA  1996 Yv. 1975 (1967/75) Mi. 2393 (2385/93) 
 
KETASHVILI Gela 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv.  Mi. 214 (211/5) 
 
BRAZÍLIE – stříbro 
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De SOUZA FARIA Romario 
FM Z  Středoafrická republika  1998 Yv. 1369 (1367/74) Mi.  
  DOMINIKA 1990 Yv. 1244 (1243/6) Mi. 1339 (1338/41) 
  LIBERIA  1998 Yv. 1538 (1537/44) Mi.  
  GUYANA 1998 Yv. 4534 (4511/42 Mi. 
     Yv. 4557 (4556/3) Mi.  
     (Yv. 4534 s přetiskem „France Winners“) 
  MALEDIVY 1997 Yv. BF brazilských vítězů 
  NIGER  1996 Yv. BF Premondiali 98 Mi. BF 
  PALAU  1994 Yv. 739 (714/79) Mi. 829 (828/39) 
  SIERRA LEONE 1997 Yv. Mi. 
  ZAMBIA  1998 Yv. BF40 Mi. BF 
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Da SILVA GURJOL Silva Julio 
FM Z  GRENADA 1993 Yv. 2327 (2324/7) Mi. 2663 (2654/64) 
 
MERGEN TAFFAREL Claudio André 
FM Z  GUYANA 1996 Yv. 4534 (4511/42) Mi. 
    1998 Yv. 4557 (4556/63) Mi. 
  MALEDIVY 1997 Yv. BF brazilských vítězů 
 
NSR – bronz 
 
HASSLER Thomas 
FM Z  ANTIGUA 1997 Yv. BF373 (s Matthaus)     Mi.  
  BARBUDA 1998 Yv. BF281 Mi. 
     (Antigua Yv. BF373 s přetiskem „Barbuda“) 
  BHUTAN  1991 Yv. 1008 (1006/9) Mi. 1457 (1445/58) 
  GAMBIA  1996 Yv. 2057 (2049/64) Mi. 2374 (2366/81) 
  GRENADA/GRENADINY  1997   Yv. (vítěz Světového poháru, s Matthaus) 
  MALEDIVY 1992 Yv. 1573 (1571/5) Mi. 1762 (1758/70) 

 
 
 

KLINSMANN Jürgen 
FM Z  ANTIGUA 1994 Yv. 1767 (1764/9) Mi. 2076 

(2075/80) 
  BARBUDA 1996 Yv. 1428 (1425/30)  Mi.  
     (Antigua Yv. 1767 s přetiskem 

„Barbuda“) 
  AZERBAJDŽÁN 1996 Yv. Mi. 404 (399/400) 
  BHUTAN  1991 Yv. 1008 (1006/9) Mi. 1457 (1445/58)  

 (reprodukce viz u Hassler) 
    1997 Yv. Mi. 
  DOMINIKA 1997 Yv. 2090 (2090/5) Mi.  
  GAMBIA  1996 Yv. BF283 (283/98) Mi. BF297 (289/304) 
  GHANA  1990 Yv. 1181 /1178/81) Mi. 1404 (1397404) 
    1996 Yv. 1972 (1967/75) Mi. 2390 (2385/93) 
  GRENADA 1997 Yv. 3050 (3045/57) Mi.  
     Yv. 3054 (3053/60) Mi. 
  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1994 Yv. Mi. 1782 (1782/4) 
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  GUINEA  1991 Yv. (914 (911/4+A248/9)    Mi. 1311 (1308/13) 
     Yv. 914 v MF Mi. BF383 (1311,380/5) 
     Yv. 912 v MF Mi. BF381 (380/5) 
  GUYANA 1998 Yv. 4539 (4511/42) Mi.  
  LIBERIA  1985 Yv. 1019 (1015/20) Mi. 1333 (1329/34) 
  MALEDIVY 1990 Yv. 1324 (1322/4) Mi. 1494 (1488/94) 
    1992 Yv. 1571 (1571/6) Mi. 1758 (1758/70) 
    1992 Yv. BF249 Mi. BF236 
    1994 Yv. 1791 (1790/3) Mi.  
    1997 Yv. BF Mi. BF 
    1997 Yv. s Koeman Mi.  
  MONGOLSKO 1994 Yv.  Mi. 2500 (2490/500) 
     Yv. hodnota v BF Mi. BF236 (233/6) 
  NIKARAGUA 1990 Yv. 1560/1 (1558/64) Mi. 3041/2 (3039/45) 
  NIGER  1996 Yv. ME 1996 (4 v BF)    Mi. 1238 (1236/9) 
  
 
 
 
 
(pokračování příště)                                                                         Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 
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Světový pohár FIFA 2018 Rusko 
 
 

                                                                                          Dokončení z čísla 4/2017 
 

Dopisnice s originální natištěnou známkou - hostitelská města MS 2018 
 

16.11.2015 Volgograd             
  8.12.2015 Jekatěrinburg 
27.  7.2016 Kazaň 
17.  8.2016  Kaliningrad 
22.11.2016 Moskva   
25.  5.2017 Nižnyj Novgorod 
20.  7.2017 Rostov na Donu 
27.  9.2017 Samara 
30.11.2017  Sankt Peterburg 
  7. 3.2018 Soči 
  7. 3.2018 Saransk   
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Příležitostná razítka – hostitelská města MS 2018 
 

   Ve stejných dnech jako výše publikované dopisnice s originální natištěnou 
známkou a přítisky, věnovanými jednotlivým hostitelským městům Světového 
poháru FIFA 2018, byla připravena příležitostná razítka k orážení těchto dopisnic 
v příslušných městech. Razítka jsou shodná, liší se jen datem a místem použití.  
 
Celinové obálky s natištěnou známkou „A‟ - hostitelská města 

 
  4.12.2015  Jekatěrinburg 
30.12.2015 Volgograd 
30.  6.2016  Kaliningrad 
26.  9.2016 Kazaň 
  6.12.2016 Moskva 
20.  6.2017 Nižnyj Novgorod  
11.  9.2017  Rostov na Donu 
11.12.2017  Samara 
27.12.2017 Sankt Peterburg 
  7.  3.2018 Soči 
  7.  3.2018 Saransk 

   Přítisky na celinových 
obálkách jsou stejné jako na 

dopisnicích s originální natištěnou známkou, proto nejsou v přehledu jednotlivě uváděné. 
 
Celinové obálky s natištěnou známkou „A‟ - Z historie MS v kopané 
 

   Od konce roku 2015 byly Ruskou poštou nepravidelně vydávány celinové obálky s natištěnou 
známkou „A‟, věnované historii MS v kopané. Na obálkách je na přítisku výjev z finálového utkání, 
uvedeni aktéři závěrečného duelu a výsledek. V přehledu jsou uvedena data vydání celinových obálek 
k jednotlivým šampionátům.  

 MS 1938    25.12.2015 
 MS 1950    25.12.2015 
 MS 1954    25.12.2015 
 MS 1930    30.12.2015 
 MS 1934    30.12.2015 
 MS 1962    22.  4.2016 
 MS 1966    11.  4.2016 
 MS 1970    13.  5.2016 
 MS 1974    13.  5.2016 
 MS 1978    20.  2.2017 
 MS 1982    27.  3.2017 
 MS 1986    29.  5.2017 
 MS 1990      7.  8.2017 
 MS 1994    13.10.2017 
 MS 1998      7.12.2017 
 MS 2002    19.  3.2018 

      MS 2006    19.  3.2018 
 MS 2010    26.  4.2018 

       MS 2014    17.  4.2018  
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30.3.2016   Celinová obálka 
s natištěnou známkou „A‟ 
Emblém Světového poháru 
FIFA 2018       
 
   Tuto celinovou obálku s emblé-
mem fotbalového šampionátu jsme 
v předchozích přehledech neuvedli, 
proto to nyní napravujeme.  
 
 
 
 
 
1.12.2017   S Novým rokem!   
Maskot MS v kopané FIFA 2018 v Rusku 
 

   Nový rok v Rusku je pro většinu lidí jednou z hlavních rodinných oslav a 
tradice jeho oslavy jsou předávány z generace na generaci. Od roku 1700 se 
vyhláškou Petra I. Nový rok v Rusku slaví 1. ledna. Při oslavě Nového roku 
2018 přibyl navíc k vánočnímu stromu, Dědovi Mrázovi a Sněhurce, vlk jménem 
Zabivaka, který byl vybrán jako maskot Světového poháru.    
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   Na poštovních známkách je zobrazen maskot 
Světového poháru FIFA 2018 - vlk Zabivaka - ve 
třech různých pozicích na pozadí je pak nápis 
S Novým rokem. Známky byly tištěny v TL o 9 
známkách (3x3).  Razítka prvního dne vydání byla 
používána v 11 hostitelských městech a 
Krasnodaru.  

 
 

20.12.2017   Fotbal v umění 
 

   Fotbal v ruském umění získal poměrně širokou reflexi. Umělci a sochaři zobrazovali nejen jednotlivé 
epizody zápasu, ale i prvky inventáře, fanoušky a stadiony.  

                                                                                                                                                           
   Na poštovních známkách je obraz "Fotbal" (z roku 1926) Jurije Ivanoviče Pimenova; obraz "Fotbal" 
(1928) Alexandra Alexandroviče Dejneka; kruhový reliéf "Fotbalista" (1953) Jeleny Janson-
Manizerové; památník fotbalisty Vsevoloda Bobrova (2002) od architekta Sergeje Leonidoviče 
Michajlova a sochaře Anatolije Gorgějeviče Ďjoma. 
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   Jednotlivé známky byly tištěny v tiskovém listu 
o 8 známkách (4x2). Tištěn byl také tiskový list, 
který obsahuje dvě série známek. Vydány byly 
obálky prvního dne vydání a příležitostná razítka 
prvního dne, která byla používána v hostitelských 
městech šampionátu a navíc v Krasnodaru.    
 
 10.5.2018   Účastníci šampionátu 
 

   Na osmi poštovních známkách je vyobrazena 
oficiální symbolika MS v kopané FIFA 2018 
v Rusku, momentky ze zápasů a každá ze známek 
série je věnována jedné základní skupině a čtyřem 
týmům-účastníkům MS s  vyobrazením státních 
vlajek. 
   Každá známka série byla tištěna v TL o 8 známkách (4x2), pak byl také proveden soutisk všech 
osmi známek série (4x2). Vydány byly 4 FDC a razítko prvního dne vydání bylo používáno 
v hostitelských městech šampionátu a navíc v Krasnodaru.    
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1.6.2018   Celinová obálka s natištěnou známkou „A‟   MS v kopané – Světový pohár 
 
   Celinová obálka se známkou „A‟ 
má na přítisku vyobrazený pohár pro 
mistra světa ve fotbale. 

 
8.6.2018   Kongres FIFA      
                             13.6.2018 
 

   Další celinová obálka s natištěnou 
známkou „A‟ připomíná konání kongresu FIFA v Rusku, 
a to 13. června 2018. 
 
14.6.2018   Aršík k zahájení MS v kopané 
 

   Na aršíku Ruské pošty je vyobrazený stylizovaný 
fotbalový míč, který je pokrytý pohledy na stadióny a 
pamětihodnosti hostitelských měst. Uprostřed je 
v šestiúhelníkové známce o nominální hodnotě 100 
Rublů vyobrazen trofej FIFA pro mistry světa. Rozměr 
aršíku je 115x115 mm a známky 42,4x49 mm, náklad 
530 tis. aršíků. Byl vydán také aršík s nezoubkovanou 
známkou, FDC a příležitostné razítko prvního dne bylo 
jako tradičně používáno ve všech hostitelských 
městech a Krasnodaru. 

 
 
 
 
 
 

 
7.8.2018   Aršík Finále MS ve fotbale FIFA   
                                            2018 v Rusku 
 

   Finálový zápas se odehrál 15.7. na stadionu Lužniky 
v Moskvě. Ruská pošta vydala k finále 105 tis. stejných 
aršíků jako k zahájení MS s dotiskem „15.07.2018 
finále‟ a „Francie 4:2 Chorvatsko‟.  
 
 
 
                                                                                              Z webu rusmarka.ru připravil  -jpb- 
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Stručně na závěr:              1.                           2.                          3.                          4.  
 
  
 
 
 
 
                                          

                    
                        5.                   6.              7.                                                  8.   10.      
 
                                                     9.   
 
 
 
                                           
                                                                                                                           11. 
 
 
                                                                                              13.-15. 
 
 
 
                                                                                                                           12.                          
 
 
 
1. San Marino, 7.3.2017, Marco Simoncelli, nedožitých 30 let 
2. San Marino, 13.6.2017, 90 let klubu AS Roma                                  16.  
3. San Marino, 13.6.2017, Juventus Torino, italský mistr 2016-2017 
4. San Marino, 13.3.2018, 110 let klubu Inter Milano 
5. Austrálie, 20.3.2018, XXI. Games Commonwealth, Gold Coast 
6. Monako, 8.2.2018, Monte Carlo Rolex Masters 
7.-8. San Marino, 7.3.2017, Hry malých evropských států 
9. Francie, 24.3.2018, 100 let federace OMNISPORTS 
10.-12. Německo, 3.5.2018, Legendární fotbalové zápasy (charitativní známky) 
13.-15. Německo, 11.5.2017, Für den Sport (Pro sport)  
16. Jižní Korea, 16.6.2017, MS v taekwondu 
 

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, Laco 
Kajaba a Peter Osuský.    

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

 

   
Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2018 

                                                      

 

Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
při  České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a samostatné  odborné společnosti  Svazu Českých  filatelistů 

 

adresa: Vašátkova 2, 198 00 Praha 9, tel. 739 033 170 
MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM, HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ 

 

Předseda  Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                    joseph.koci@seznam.cz 
Čest. předseda  Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod   petrasek@olymp-sport.cz 
Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9                      ladajan55@seznam.cz 
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                       divis@olymp-sport.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                                      petras.jan13@seznam.cz 
Knihovník    Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky             radek.jasek@seznam.cz 
 


