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ZPRAVO D AJ ČES KÉ ASOCI ACE
PRO OLY MPI JSKO U A SPO RTOVNÍ F ILATELII

6

Účastníci 75. setkání Olympsportu v Praze
D r u hý z p r av a se d í č e st ný ho st
s etk á n í, oly m p ij sk ý v ít ěz
v e st ře lb ě J a n K ů rk a

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce zdraví,
štěstí a spokojenost
Vám i Vašim nejbližším
přeje vedení OLYMPSPORTU
K R O N IK A O L Y M PS P O R T U
V druhém pololetí roku 2018 oslavili svá jubilea:
21.7.
28.7.
13.10.
21.10.
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let Milan RABIŠKA z Prahy
let Jaromír FAJGL z Hranic na Moravě
let Jan ROD z Habartova
let Jiří HAMPL z Prahy

Vše nejlepší a hodně zdraví
přeje výbor Olympsportu!
Jaromír FAJGL

Z ČINNOSTI OLYMPSPORTU
Podzimní setkání Olympsportu, které se uskutečnilo 10.11.2018 v Praze na
Žižkově bylo jubilejní, 75. v pořadí. Účast byla hojná a také program byl pestrý.
Kromě tradiční výměny materiálů byli účastníci seznámeni s aktivitami
Olympsportu na domácím i zahraničním poli (viz články dále ve Zpravodaji). Honza
Petrás předal účastníkům nesoutěžní výstavy Eurolympic Mortegliano 2018
pamětní medaile Italského olympijského výboru, publikace z dílny UICOS a také
příležitostnou dopisnici k italskému setkání olympijských sběratelů. Po delší době
Jiří HAMPL
byl připravený test, který měl prověřit naše znalosti z olympijské historie. Připravil
ho pro nás Radek Jásek a byl zaměřen na OH a ZOH konané v roce s 8 na konci. Každý z účastníků testu si
odnesl nějakou filatelistickou drobnost, které věnovali do soutěže: předseda Josef Kočí a autor testu Radek
Jásek. Vítězem byl tedy každý, kdo se testu zúčastnil, ale přeci jen - nejvíce bodů získali: Jiří Basl, Ladislav
Janoušek a Josef Dobrovský.
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Nejúspěšnější v testu: zleva Ladislav Janoušek,
Josef Dobrovský a vítěz Jiří Basl

Hlavním bodem podzimního setkání
Olympsportu
v Praze
byla
účast
olympijského vítěze ve střelbě z Mexika
1968, pana Jana Kůrky. Pan Kůrka hovořil o tom, jak střílel se silnými dioptrickými brýlemi, jak mu ke
zklidnění pomohlo Plzeňské pivo a také jak i dnes je schopen ještě prohnat na střelnici mnohem mladší
kolegy.
Nejen pro účastníky setkání, ale i odběratele novinek podepsal Jan Kůrka Olympsportem připravené
obálky s personalizovanou známkou, příležitostným razítkem a přítiskem. Na závěr setkání se zájemci
s naším milým hostem vyfotili, Jan Kůrka nikoho neodmítl a trpělivě pózoval před objektivem fotoaparátu.
Společná fotografie ze 75. setkání Olympsportu je pak na úvodní straně Zpravodaje. Chybí na ni paní Marie
Justýnová, která odešla před společným fotografováním (foto vpravo nahoře).
-jpb-

Veletrh Sběratel PRAHA 2018

21. ročník veletrhu Sběratel se uskutečnil v Praze–Letňanech ve
dnech 7. a 8. září 2018 a OLYMPSORT byl opět v centru dění
veletrhu. Prezentoval se ukázkami z exponátu Galerie
československých a českých olympioniků bývalého člena Ivana
Vápenky. O stavbu expozice se postarali Láďa Janoušek a Stanislav
Kamenický. Malý stánek, za jehož pronájem, včetně zápůjčky
rámů, Olympsport zaplatil za oba dny 1210,- Kč, se vyplatil. Láďa
Janoušek a Zdeněk Svědiroh
prodali přebytky Olympsportu
v celkové výši bezmála 11 tisíc
korun. Zájem byl zejména o
novější věci, medailisty z
olympiád a podpisy. Láďovi

Janouškovi,
Standovi
Kamenic-kému a Zdeňkovi
Svědirohovi patří za práci na
Sběrateli 2018 naše velké poděkování.

EUROLYMPIC 2018 Mortegliano v Itálii
Mezinárodní setkání sportovních filatelistů a sběratelů olympijských
memorabilií pořádala italská asociace UICOS v rámci oslav města
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Mortegliano ve dnech 7.-9.9.2018. Součástí setkání byla i nesoutěžní výstava, na kterou pořadatelé pozvali
pod názvem „Three nations“ vystavovatele z Itálie, Česka a Chorvatska. OLYMPSPORT byl zastoupen
exponáty: Panorama olympijské historie Václava Slavíka, Věra Čáslavská Jaroslava Petráska, Emil Zátopek
– Česká lokomotiva Honzy Petráse a
Československý
fotbal
Standy
Kamenického.
Setkání se za
OLYMPSPORT zúčastnili: Honza
Petrás, Václav Diviš a Pavol Ondráška.
Každý účastník nesoutěžní výstavy
Eurolympic 2018 v Morteglianu
obdržel pamětní medaili Italského
olympijského výboru a publikaci UICOS. Olympsport za účast pak od UICOS pamětní plaketu a diplom.
K výstavě i setkání UICOS připravil příležitostné razítko a dopisnice s přítiskem. Tváří setkání sběratelů se
stal italský fotbalový internacionál Ezio Pascutti (1937-2017), rodák z hostitelského Mortegliana.
Kolegové z UICOS pojali setkání sběratelů olympijských memorabilií famózně, a tak všichni účastníci,
mezi kterými byli mimo Italů, nás a Chorvatů také Slovinci, Němci a Rusové, odjížděli plni dojmů. A hlavně
s pocitem, že v zemi na Apeninském poloostrově máme přátele, se kterými nás pojí nejen láska ke
sběratelství a olympiádám. Jen jsme si při loučení povzdychli, že něco srovnatelného těžko v českých
poměrech dáme dohromady, abychom mohli italské kolegy pozvat také k nám a oplatit jim to. Sekretář
UICOS a duše celé akce, Polo Pascuale, i předseda UICOS Pierangelo Brivio nás ujistili, že proto setkání
nedělali, ale že chtěli, abychom se poznali a navázali nová přátelství. A to se vrchovatě podařilo naplnit.
Amici italiani, grazie!

24th WORLD OLYMPIC COLLECTORS' FAIR

LOS ANGELES 2018

V pořadí již 24. světový veletrh se letos konal ve dnech
6.–8.9.2018 v Los Angeles, olympijském městě 1932 a
1984. Pořadateli byly dva velké sběratelské kluby v USA –
Olympian Collectors Club (s více než 500 sběrateli
olympijských memorabilií a odznaků) a u nás dobře známý
Sports Philatelists International (SPI) s více než 180 členy.
A hned v úvodu je třeba konstatovat, že pokračuje změna charakteru tohoto veletrhu. Zatímco
v prvních ročnících, pořádaných v Lausanne, byla filatelie pilířem, tak nyní dominují sběratelé
memorabilií a v poslední době zejména v USA
k tomu přistupují sběratelé odznaků. Veletrh
byl součástí Long Beach Expo, největší
sběratelské „show“ v USA, která se koná 3x
ročně. Dle informace pořadatelů se tohoto Expa
zúčastnilo více než 300 obchodníků a navštívilo
ho více než 5 000 zájemců.
Samotný veletrh olympijských sběratelů
zahrnoval cca 50 stánků s nabídkou memorabilií
a odznaků, filatelie velice poskrovnu, pouze
několik
stánků
s prezentací
národních
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sběratelských asociací. Tedy naprostá absence filatelistických obchodníků se sportovními
materiály. Zarážející také z důvodu, že SPI má tolik členů a žádný z nich nepřijel či nepřišel
nabídnout své přebytky. Ani prezident SPI Mark Maestrone si to nedovedl vysvětlit. S nostalgií
jsem vzpomínal na dva poslední veletrhy – v Göteborgu a Bratislavě, kde jsem nejen já, ale
určitě
i
ostatní
olympijští
sběratelé
filatelisté
našli
spoustu materiálů k obohacení
našich sbírek.

Co se však týče společenské
stránky
veletrhu,
byla
organizována na vysoké úrovni. Započalo to návštěvou
olympijského stadionu 1932 a 1984, jeho prohlídkou
Předseda Josef Kočí se slovenským
s odborným výkladem a s překvapením – zapálením kolegou Branislavem Delejem a jeho chotí
olympijského ohně na počest účastníků veletrhu (ale určitě
nebyl zapálen v Olympii). Další večer se pořádala tzv. tichá aukce, kde byly vydražovány dary
od sponzorů, MOV a jiných institucí. V nabídce opět memorabilia, odznaky, z filatelie nic.
Nezapomenutelným zážitkem byla slavnostní
recepce, konaná na lodi Queen Mary, která
uskutečnila svou poslední plavbu v r. 1967 a od té
doby kotví v Long Beach a slouží jako hotel. Pro
ilustraci – loď mohla přepravovat 2400 cestujících,
o které se staralo více než 1100 členů posádky
včetně zdravotního personálu, číšníků, kuchařů.
Pořadatelé
bohužel
neorganizovali
oficiální
prohlídku, nicméně prostory byly volně přístupné,
čehož jsem samozřejmě využil. Paráda, jediným
problémem však bylo najít cestu zpět k výchozímu
místu.
Na veletrhu bylo možno krátce pohovořit a získat
podpisy od amerických olympijských vítězů – Dawn
Harper – Nelson (zlatá na 100 m překážek 2008),
John Naber (plavání 4 x zlatá medaile 1976) a Dick Fosbury (zlatá skok vysoký 1968).
Během světového veletrhu olympijských sběratelů se konalo volební zasedání mezinárodní
asociace AICO, jejímž členem je také OLYMPSPORT. Výkonný výbor AICO má 5 členů, mandát
vypršel třem z nich. Do výboru byli zvoleni stávající členové, neuspěl nový kandidát z USA.
V následném zasedání výkonného výboru však došlo k přerozdělení funkcí, novým prezidentem
byl zvolen Christophe Ait-Braham (Francie), 1. víceprezidentem Braňo Delej a pokladníkem
Roman Babut.
Jak již deklaroval nový prezident Christophe, chce AICO navázat kolegiálnější vztahy uvnitř
výkonného výboru a také užší spolupráci s jednotlivými národními organizacemi. Také
zástupkyně MOV paní Stéphanie Coppex informovala o formách podpory, kterými chce MOV
podpořit kulturní oblast činnosti a tím i AICO.
Až na absenci olympijského filatelistického materiálu považuji veletrh za zdařilou akci. Byla to
také příležitost setkat se a pohovořit s přáteli, které jsem poznal v minulosti. Po veletrhu jsme
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si společně se zetěm zapůjčili auto a přes Las Vegas jsme zajeli do národních parků USA. Ale to
už je jiná kapitola.
Příští světový veletrh se bude konat pod záštitou polského olympijského výboru ve
Varšavě ve dnech 23.-26.května 2019 a OLYMPSPORT připravuje ve spolupráci se
slovenskými přáteli autobusový zájezd. O podrobnostech budete včas informováni. Je
to přece jen o kousek blíže než L.A. a polští filatelisté nám určitě nabídnou své přebytky!

Josef Kočí

NOVINKY OLYMPSPORTU A ČESKÉ POŠTY
V minulém čísle Zpravodaje jste byli
informováni o razítku k 130 letům Klubu
českých turistů a také o razítku
k příležitosti konání XVI. Všesokolskému
sletu. Vlastní razítka byla vyobrazena, ale
příležitostné dopisnice s přítiskem, které
pro Vás připravil Olympsport, publikovány
nebyly. Dnes je pro úplnost Vašich
informací o novinkách Olympsportu
uvádíme. Autorem přítisků je Václav Diviš.

ME v atletice 2018 BERLIN
Naši atleti se opět přesvědčili, že získat
cenný kov na některé z vrcholných
soutěží je stále těžší. Ostřílení atletičtí
matadoři
tentokrát
odcházeli
z
berlínského stadiónu s prázdnou. Koulař
Tomáš Staněk zůstal kvalitním výkonem
21,16 m těsně pod stupni vítězů, dálkař
Radek Juška ve finále netrefil pořádně

odrazové prkno a s 773 cm uzavíral listinu
na 12. místě, Pavel Maslák skončil na
půlce v semifinále. Jakub Holuša,
provázený letos zraněními, nepostoupil
v běhu na 1500 m z rozběhu. Oštěpaři
Jakub Vadlejch a Petr Frydrych postoupili
do finále, zde však jen sekundovali
nejlepším (8. a 12. místo). Příjemným
překvapením naopak byla finálová účast a
8. místo Lukáše Hodbodě v běhu na 800
m, šestá místa Michaely Hrubé ve výšce a
Kateřiny Cachové v sedmiboji a zejména
výborné 5. místo Simony Vrzalové v běhu
na 1500 m.
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Zlatou medaili se našim atletům sice nepodařilo
získat, ale určitě jsme spokojeni za dvě stříbrné
medaile, o které se postaraly: Anežka Drahotová
v chůzi na 20 km a Nikola Ogrodníková v našem
tradičním oštěpu. Bronz pak poslední den soutěží
trochu nečekaně připojila Eva Vrabcová-Nývltová
v maratonu. Zúročila tak síly načerpané při
dvoutýdenním vysokohorském soustředění v dubnu
na Tenerife, a považte, prvním v její dlouhé sportovní
kariéře! Takto ji zachytil redaktor Zpravodaje po
příletu ze soustředění na letišti v Praze společně
s manželem Martinem Vrabcem (a trenérem zároveň).
Olympsport připomenul medailové úspěchy z ME
2018 v Berlíně příležitostným strojovým razítkem (autor návrhu Honza Petrás, rytec Miloslav Bláha),
které bylo používáno 29.9.2018 na poště Praha 1 a dopisnicí s přítiskem (autor přítisku Václav Diviš)
OS-11-18.

75. setkání Olympsportu
JAN KŮRKA
Jak již bylo na předchozích stránkách
uvedeno, 75. setkání Olympsportu
v Praze se zúčastnil olympijský vítěz
z Mexika 1968 ve střelbě Jan Kůrka.
Olympsport k této události vydal
tiskový list se známkami s přítiskem, na
kterém je náš první olympijský vítěz ve
střelbě. Dále příležitostné strojové
razítko a obálku s přítiskem OS-12-18
(autorem návrhu razítka i přítisku je
Honza Petrás, rytinu zhotovil Miloslav
Bláha). Příležitostné strojové razítko
bylo používáno v den setkání Olympsportu, 10.11.2018, na poště Praha 1.

Setkání
olympioniků
1968-2018
ČOV společně s Českou televizí
zorganizoval
22.11.2018
setkání
účastníků ZOH 1968 a OH 1968 (více o
setkání v článku Radka Jáska na straně
69). Olympsport se do této akce zapojil
a připravil pro účastníky setkání dvě
příležitostné dopisnice s přítiskem, OS13-18 pro OH 1968 Mexiko a OS-14-18
pro ZOH 1968 Grenoble. Příležitostné
strojové razítko bylo používáno v den
setkání olympioniků z roku 1968 na
poště Praha 1. Obě dopisnice s přítiskem
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jsou samozřejmě součástí novinkové
služby Olympsportu. Autory návrhu
razítka jsou Václav Diviš, Jaroslav
Petrásek a Honza Petrás, štoček zhotovil
mistr rytec Miloslav Bláha a autorem
přítisků na dopisnice i rubové strany
dopisnice Radek Jásek.

Pro dokreslení naší
práce při tvorbě
návrhů
razítek
uvádíme i původní
návrh razítka, který
nebyl ze strany České
pošty schválený a
donutil
nás
k úpravám, za které
jsme
byli
zase
kritizováni
z druhé
Rubové strany dopisnic OS-13-18 a OS-14-18
strany od filatelistůodborníků. Bylo nám vyčteno, že při užití místa konání ZOH 1968 –
Grenoble, není nápis Mexiko 1968 správný a adekvátní, a mělo být
uvedeno Mexico-City. Za to se Vám velice omlouváme, ale ať každý sám posoudí nakolik je finální razítko
„závadné“….

FED CUP 2018
11. vítězství našich tenistek
Poslední
„razítkovým“
počinem
Olympsportu v roce 2018 je připomínka
vítězství našich tenistek ve finále Fed
Cupu v Praze nad týmem USA. Razítko
bylo používáno 7.12.2018 na poště
Praha 1. Souhlas s jeho použitím
(vzhledem k použití názvu soutěže
v razítku) byl ze strany České pošty
podmíněn souhlasem organizátora
finále. Souhlas se nám podařilo od
mezinárodního sekretáře Karla Tejkala z
pořádající agentury Česká sportovní, a.s. získat, za což mu i touto cestou moc děkujeme. Autorem návrhu
razítka je Honza Petrás, štoček zhotovil Miloslav Bláha a autorem přítisku na dopisnici OS-15-18 je Radek
Jásek.
-jpb68

50 LET OD OLYMPIJSKÝCH HER 1968
Český olympijský výbor organizuje při příležitosti kulatých výročí konání zimních a letních olympijských
her setkání olympioniků. Ve čtvrtek, 22. listopadu, se v kinosále České televize na Kavčích horách v Praze
sešlo 13 žijících medailistů a celkem 62 pamětníků her, aby si připomenuli a zavzpomínali na olympijské
hry z roku 1968 v Grenoblu a Mexico City.
Po úvodních zdravicích shlédli všichni přítomní dva půlstoletí staré, černobílé televizní dokumentární
filmy o ZOH a OH 1968, ve kterých postupně ožily nejen chvíle velkých soubojů pod pěti kruhy, ale i
vzpomínky na dobu, která nebyla pro bývalé Československo zrovna
jednoduchá. I proto mělo pražské setkání olympioniků patřičný náboj.
Setkání se zúčastnil i jediný zlatý medailista, střelec Jan Kůrka, který
vzpomínal, jak střílel v brýlích s pěti dioptriemi. Osobně přišlo i pět
členek (tři i s medailemi) tehdy šestičlenného družstva gymnastek,
které skončilo stříbrné. Chyběla pouze Věra Čáslavská …
Na setkání nechyběli ani tři členové bronzového týmu volejbalistů
Antonín Procházka, Zdeněk Groessl a Josef Smolka. Dostavili se i
čtyři hráči stříbrného hokejového družstva - Jan Klapáč, Josef Černý,
Jan „Gusta“ Havel a Jiří Kochta.
Každý z medailistů obdržel při slavnostní chvíli speciálně
vyrobenou pamětní křišťálovou medaili, na které je vyobrazen rok
1968, místa konání her i olympijské kruhy.
Také OLYMPSPORT přispěl trochou do mlýna, každý účastník si
odnášel knihovničku 50 let od konání olympijských her 1968 a dvě
dopisnice se strojovým razítkem a odlišnými přítisky (viz novinky
Olympsportu a České pošty). Na závěr dvouhodinového programu se
všichni přítomní olympionici společně vyfotili.
Sedmdesátiminutový dokument z tohoto setkání můžete shlédnout 25. prosince ve večerních
hodinách na programu ČT sport.
Radek Jásek

foto převzato
ze SportovníListy.cz
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Setkání olympijských medailistů
Na sklonku letošního roku, konkrétně 7. prosince, jsme se společně s Vaškem Divišem zúčastnili
v Praze setkání olympioniků-medailistů. Vánočně laděného posezení se zúčastnilo několik desítek
olympioniků, kteří v minulosti reprezentovali svoji vlast ať už na letních nebo zimních olympijských hrách.
Po krátkých projevech generálního sekretáře ČOV, Petra Graclíka a předsedy Klubu českých
olympioniků, Oldřicha Svojanovského, následovalo kulturní vystoupení dětí mateřské školy, které u všech
přítomných vyvolalo veliký potlesk a aplaus. A pak už se jen povídalo a vzpomínalo …
Pouze na chvíli jsme pustili z hlavy olympijskou filatelii a stali se z nás „lovci“ autogramů. Výsledek
našeho snažení vám předkládáme.
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Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jméno
Ladislav Beneš
Alena Chadimová
Jan Kůrka
Jiří Daler
Alipi Kostadinov
Jiří Adam
Hana Lišková
Jiří Holeček
Adolfína Tačová
Josef Horešovský
Jiří Čtvrtečka
Imrich Bugár
Zdeněk Pecka
Květa Pecková-Jeriová
Pavel Svojanovský
Pavel Mikeš
Miroslav Zeman
Jan Klapáč
Jiří Kochta
Karel Engel
František Pospíšil
Petr Čermák
Richard Farda

Sportovní
odvětví
házená
sportovní gymnastika
sportovní střelba
dráhová cyklistika
silniční cyklistika
moderní pětiboj
sportovní gymnastika
lední hokej
sportovní gymnastika
lední hokej
rychlostní kanoistika
atletika
veslování
běh na lyžích
veslování
házená
zápas
lední hokej
lední hokej
zápas
lední hokej
veslování
lední hokej

Účast na OH,
ZOH
1972
1952
1968
1964, 1968
1980
1976, 1980
1968, 1972
1972, 1976
1960, 1964
1968, 1972
1968, 1972, 1976
1980, 1988, 1992
1976, 1980
1980, 1984
1968, 1972, 1976
1972, 1976
1968, 1972
1964, 1968
1968, 1972
1972
1968, 1972, 1976
1964, 1968
1972

Nejlepší
umístění
2.
3.
1.
1.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
4.
2.
3.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
2. kolo
2.
3.
3.
Radek Jásek

MEZINÁRODNÍ M ARATON MÍRU KOŠICE 2018
Mezinárodní maraton míru (MMM) v
Košicích nebo Košický maratón je
nejstarší maraton v Evropě, poprvé se
běžel už v roce 1924.
V letošním, 95. ročníku, zvítězila mezi
ženami v traťovém rekordu 2:27:16 hod.
Keňanka Miliam Ebongonová, v mužské
kategorii pak její krajan Raymond
Kipchumba Choge v čase 2:08:11 hod.
Tento závod nám bude připomínat
příležitostné razítko v modré barvě a
přítisky na CDV a obálce.

Radek Jásek
a František Sopko

Autorem návrhu razítka je Viliam Gaál
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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (III)
MS 1938

BEZ BICANA BYLA ČSR POLOVIČNÍ

Velký vliv a snahu vyvinuli Jules Rimet a Henry Delaunay, aby se třetí MS konalo ve Francii. Jejich snaha byla korunovaná
15.8.1936 na kongresu FIFA, který se konal v rámci OH 1936 v Berlíně. Francii byla dána přednost před Argentinou. V Evropě ale
už panovala ponurá atmosféra, šampionát se hrál necelý rok a půl před vypuknutím II. světové války. Kvůli probíhající občanské
válce se ho nezúčastnilo Španělsko a Rakousko, které obsadilo hitlerovské Německo. Někteří Rakušané pak hráli v
německém dresu. Československo měl posílit Josef Bican z Rapidu Vídeň. Díky zdlouhavé české byrokracii dostal „Pepi”
občanství dva dny po skončení MS!!

V kvalifikaci si naši fotbalisté poradili s Bulharskem 1:1 a 6:0. Československý tým
odjel do Francie pouze s šestnácti hráči, z toho byli jen dva obránci. Na
šampionátu startovalo poprvé mužstvo z Asie: Nizozemská východní Indie /dnešní
Indonésie. Podruhé, opět z trucu, chyběla Uruguay a britské země. Divokým
výsledkem 6:5 skončilo utkání Brazílie-Polsko. Střelci duelu byli legendární Leonidas a
překvapivě Polák Williamovski, oba se trefili čtyřikrát. Dát Brazilcům více než dva
góly se dosud podařilo pouze Jozefu Adamcovi, když ČSSR v roce 1969 zvítězila v
Bratislavě 3:2 a on dosáhl hattricku. Druhým střelcem byl rovněž s třemi góly Paolo
Rossi na MS 1982, kde Itálie porazila Brazílii také 3:2.
V prvním kole ČSR vyřadila Nizozemsko 3:0. Nad naše síly byla pak Brazílie.
První zápas skončil 1:1, rvačkou a vyloučením tří hráčů, z našich to byl Jan Říha. V
repríze vyhráli Brazilci 2:1. Citelně nám chyběli zranění Oldřich Nejedlý a František
Plánička, který v prvním utkání chytal se zlomenou rukou. Do finále se probojovala Itálie s
Maďarskem. Na slavném stadionu Colombes Italové vítězstvím 4:2 zaslouženě obhájili titul z MS
1934. Úspěch „bleděmodrých” byl především úspěchem trenéra Vittoria Pozzy a také kapitána
Giuseppe Meazzy, kteří přivedli Italy k druhému mistrovskému titulu.
Hvězdou MS a nejlepším střelcem turnaje se stal Brazilec Leonidas s osmi brankami. Už pár dní po skončení šampionátu
referovaly, některé francouzské deníky, že v roce 1942 by se MS mělo pořádat v Československu. Rozhodnutí mělo padnout
v roce 1940. Takže díky Adolfu Hitlerovi jsme přišli nejen o samostatnost, ale také o příležitost uspořádat IV. MS ve fotbale.
Těsně před finále poslal Mussolini Italům nevybíravý telegram: zvítězit nebo zemřít. Po prohře Maďarů to vtipně komentoval
maďarský útočník Szabo: Nikdy jsem nebyl tak šťastný jako nyní, zachránili jsme život jedenácti lidem.

Stanislav Kamenický
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Olympijští medailisté a filatelie (81)
XXIV. OLYMPIJSKÉ HRY

SOUL 1988

KOPANÁ

(5. část)
(pokračování z minulého čísla)

KLINSMANN Jürgen
FM
Z
St. THOMAS e PRINCE 1990
1990
St. VINCENT
SIERRA LEONE
TANZANIE
ČAD
TOGO
TURKMENISTAN

1990
1993
1990
1990
1996
1997
1998

Yv. 1003 (1002/5)
Mi. 1179 (1178/81)
(zobrazen spolu s Matthaus)
Yv. BF88 (88/9)
Mi. BF234 (234/5)
(zobrazen spolu s Matthaus)
Yv. BF
Mi. BF101 (1536,101/2)
Yv. s mužstvem 1994 Mi. 2809 (2809/32)
Yv. 1169 (1147/70)
Mi. 1453 (1431/54)
Yv. 548 (548/51)
Mi. 688 (688/91)
Yv. ME 1996 (4 v BF) Mi.
Yv. 1672 (1668/75 v MF) Mi.
Yv. 107 (102710 v MF) Mi.
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KANOISTIKA
SSSR – zlato v C2 na 1000m a zlato v C2 na 500m (posádka Viktor Reneysky a Nicolae Juravschi)
(další filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda, viz Moldavsko)
NDR - stříbro ve třídě C2 na 1000m (posádka Olaf Heukrodt a Ingo Spelly)
POLSKO - bronz ve třídě C2 na 1000m (posádka Marek Dopierała a Marek Łbik)
FM
Z
NIKARAGUA
1992
Yv. BF212
Mi.
1992
Yv. BF215 (přetisk Yv. BF212)
Mi.
BARTON Greg (USA) – zlato v K1 na 1000m a zlato v K2 na 1000m (spolu s Norman Bellingham)
FM
Z
GRENADA
1989
Yv. 1788 (1783/70)
Mi. 1964 (1961/8)
FISCHER-SCHMIDT Birgit (NDR) – zlato v K2 (posádka Birgit Fischer-Schmid, Anke Nothnagel),
zlato v K4 (posádka Birgit Fischer-Schmid, Anke Nothnagel, Ramona Portwich, Heike Singer)
a stříbro v K1 v soutěži žen
FM
Z
NĚMECKO
1994 poštovní lístek na pomoc sportu č. 22
GRENADA/GRENADÍNY 1995
Yv. 1747 (1742/7)
Mi. 2099 (2094/9)
MALI
1995
Yv. 729 (726/35)
Mi. 1330 (1327/36)
HEUKRODT Olaf (NDR) – zlato v C1 na 500m a stříbro v C2 na 1000m (spolu s Ingo Spelly)
FM
Z
DOMINIKA
1989
Yv. 1089 (1088/91)
Mi. 1190 (1189/92)
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VESLOVÁNÍ
NSR – zlato v osmiveslici (posádka ve složení Bahne Rabe, Eckhardt Schultz, Ansgar Wessling, Wolfgang
Maennig, Matthias Mellinghaus, Thomas Möllenkamp, Thomas Domian, Armin Eichholz
a kormidelník Manfred Klein)
FM
Z
NĚMECKO
1994 poštovní lístek na pomoc sportu č. 4
PARAGUAY
1989
Yv. BF
Mi. BF455 (4303)
HANSEN Alf John (Norsko) – stříbro v párové čtyřce (posádka ve složení Alf Hansen, Rolf Thorsen,
Lars Bjønness a Vetle Vinje)
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda, viz Hansen Frank)
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JUGOSLÁVIE – bronz ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Sadik Mujkič a Bojan Prešern)
FM
Z
JUGOSLÁVIE
1988
Yv. 2203 (2199/206)
Mi.2322 (231825)
(vydání v aršíku s kupony)
SLOVINSKO
1992
Yv. 27/28
Mi. 27/28
(vydání v aršíku, reprodukce viz u Stukej, gymnastika)
LANGE Thomas (NDR) – zlato ve skifu
FM
Z
NĚMECKO
1994 poštovní lístek na pomoc sportu č. 6
SIERRA LEONE
1989
Yv. 939 (938/41)
Mi. 1167 (1164/71)
RUMUNSKO - stříbro ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Dănuţ Dobre a Dragos Neagu)
FM
Z
RUMUNSKO
1988
Yv. BF200 (199/200( Mi. BF251 (4513/6)
Yv. hodnota z BF200 Mi. 4516 (4513/6)

CYKLISTIKA
NDR – zlato v silniční časovce družstev na 100km (družstvo ve složení Jan Schur, Uwe Ampler,
Mario Kummer a Maik Landsmann)
FM
Z
UGANDA
1995
Yv. 1267 (1265/70)
Mi. 1566 (1564/69)
HESSLICH Lutz (NDR) – zlato ve sprintu jednotlivců na dráze
FM
Z
BARBUDA
1997
Yv. BF250 (Antigua BF310 s přetiskem „Barbuda“)
KNOL Monique (Nizozemí) – zlato v silničním závodě s hromadným startem v soutěži žen
FM
Z
GUYANA
1989
Yv.
Mi. 2590 (2577/95)
(jméno na okraji dvou bloků série Motýle, přetisk ve zlatě a stříbře, reprodukce viz Ereng)

NEVIS

1992

Yv. 638 (638/41)

Mi. 659 (659/66).

NIEHAUS Jutta (NSR) - stříbro v silničním závodě s hromadným startem v soutěži žen
FM
Z
SIERRA LEONE
1989
Yv. 979 (978/81)
Mi. 1166 (1164/71)
SALUMÄE Erika (SSSR) – zlato ve sprintu jednotlivkyň na dráze
FM
Z
DOMINIKA
1996
Yv. 1974 (1967/75 v MF) Mi. 2169 (2153/70)
LUDING-ROTHENBURGER Christa (NDR) - stříbro ve sprintu jednotlivkyň na dráze
FM
Z
KLDR
1988
Yv. MF2011/14
Mi. Kb 2974/7
(se jmény na okraji aršíku)
DOMINIKA
1997
Yv. 2063 (2060/3)
Mi.
(tento materiál byl vydán pro vítězství na ZOH)
(pokračování příště)

Z italského originálu přeložil Laco Kajaba
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Na olympijskej vode

Na príprave olympijských hier v Los Angeles sa podieľala
i americká námorná flotila. Okrem vlajkovej lode
vojnového
námorníctva
Pennsylvania
používalo
príležitostné pečiatky palubnej pošty i ďalších šesť lodí a do
dejín olympijskej filatélie tak vstúpila prvá olympijská
lodná pošta. Na obálke s vyobrazením Pennsylvánie
plávajúcej plnou parou k nám je zvláštna pečiatka
používaná v deň otvorenia OH (1).
A keď už sme pri vode: pekný kašet používaný Klubom
zberateľov známok (ako znie jeho oficiálny názov) v Long
Beach nás informuje o dejisku olympijských súťaží vo
veslovaní. Usporiadatelia tam vybudovali pekný
štvordráhový kanál ako súčasť vodáckeho centra Marine
Stadium. Stihli to „na chlp", areál bol dokončený štyri dni
pred začiatkom hier, no 9. augusta už bol v plnej prevádzke
a tam mohol Američan so slovenským menom Frank Skala
dostať pekný olympijský pozdrav (2). Konkurencia bola síce
slabšia, ale predovšetkým súťaže skifárov a špeciálne
preteky osiem prilákali desaťtisíce divákov. Trinásteho
augusta, posledný deň súťaži vo veslovaní ich prišlo
rýchlodráhou z poldruha hodiny vzdialeného Los Angeles
150000! To je dodnes v tejto disciplíne neprekonaný
divácky rekord.
Jachtárske súťaže prebiehali v San Pedre. Dve zo štyroch
súťažných tried v jachtingu malí takú skromnú účasť (dve,
resp. tri lode), že sa vlastne už za ňu dávali medaily.
Dramatický záver mala najpočetnejšie obsadená súťaž
olympijských jol. Adriaan Maas už prevzal zlatú medailu,
keď' rozhodcovia vyhoveli protestu Francúzov proti
diskvalifikácii ich jachtára Lebruna v predposlednej jazde.
Maas musel zlatú medailu vrátiť a uspokojiť sa so
striebornou. Nebol to jeho posledný olympijský úspech. V
triede „Star" získal s bratom Janom bodované 6. miesto a
o štyri roky v Berlíne s de Vries Lentschom v tej istej triede
bronz. Holandsko, krajina moreplavcov, malo more „pred
nosom" a stáročný cvik robil majstrov (3).
Ešte jednu špecialitu priniesli olympijskej filatelii
americké známky k OH. Pre masovo odosielané zásielky
používala americká pošta tzv. predpečiatkované známky,
ktoré niesli už vopred natlačený názov mesta a skratky
štátu Únie. Známky takto pretláčali pre potreby stovák
miest, a tak sa niet čo diviť, že i tie olympijské boli doteraz
nájdené zberateľmi s viac než pol druha stovkou miest 47
štátov USA. lch zozbieranie u nás je celkom nemožné,
používali sa často na reklamných zásielkach, resp. firemnej
korešpondencii, ktoré pravidelne končievali v koši na
odpadky. A to ešte treba konštatovať, že 3 c. známka, ktorá

bola určená na
vnútroamerické
listy, sa do zámoria
dostala len veľmi
zriedkavo. U nás sa
skôr nájde 5 c.,
ktorá stačila listu
na cestu do Európy
- a tej zas bude
menej v USA. I tak
som mal za roky
hľadania šťastie, ak som narazil u oboch známok i na
zriedkavejšie varianty s ,prevrátenou" predpečiatkou (4,
5).
Zároveň ešte malá exkurzia do sveta propagačných
nálepiek — vinet, ktorých vyšlo pri príležitosti X. OH
dovtedy nevídane množstvo. Záplava vďačí za svoj vznik
privátnej iniciatíve firiem, ktoré propagovali hry a seba. V
detailnom zozname, ktorý je súčasťou publikácie „Pošta,
filatelia a olympizmus", vydanej MOV v roku 1986, sa
uvádzajú len tie, ktoré vydal organizačný výbor hier, resp.
jeho oficiálne zložky a tých je 17 základných typov. Jednu z
nich vidíme na obrázku (6). Ide o pekný príklad náročnej
techniky, ktorá umožnila vytlačiť postavy atlétov plasticky.
Vlastné propagačné nálepky vydalo 11 národných
olympijských výborov účastníckych krajín. Ako súčasť
poštou prešlej celistvosti sú vítaným oživením exponátu a
doplňujú „chudobnú" bilanciu OH 1932, ku ktorej okrem
usporiadajúcej krajiny nijaká iná pošta ceninu nevydala.
MUDr. PETER OSUSKÝ CSc.
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Úspešné hry pri Pacifiku

Fenoménom, ktorý nemá v dejinách ženského športu
obdobu, je Mildred Didriksonová. Táto všestranná
americká atlétka získala ako osemnásťročná v Los
Angeles zlatú medailu v hode oštepom výkonom 43,68
m a v behu na 80 m prekážok, ktorý zabehla v novom
svetovom a olympijskom rekorde za 11,7 sek. Práve v
tejto disciplíne ju zachytila známka zo série, ktorú
venovala veľkým postavám olympijských hier pošta
Dominikánskej republiky (1). Vidíme, že prekážky boli
ešte v tých časoch celodrevené, solídne stavané a
nesmeli sa zhadzovať inak by výkon nemohol byt' uznaný
ako rekordný, i keď víťaz zostal víťazom. Mildred sa
ponad ne preniesla s ľahkosťou, nezhodila
ani jednu. Niet sa čomu diviť, veď v súťaži v
skoku do výšky získala rovnakým výkonom
ako víťazka, ktorým mimochodom vyrovnala
svetový a olympijský rekord vytvorený
krátko predtým Jean Shileyovou (USA) svoju
tretiu, tentoraz striebornú - olympijskú
medailu. I v tejto disciplíne pred viac než
polstoročím
platili
iné
pravidlá.
Nerozhodoval totiž celkový počet pokusov,
ale pri rovnakom výkone nasledovalo
„rozoskakovanie".
A v
ňom
bola
Didricksonová diskvalifikovaná! Prečo?
Čuduj sa svete: pre zlý štýl. „Babe" (pod
touto prezývkou vošla i do dejín športu) totiž
skákala ako prvá žena na svete štýlom
známym ako „stradle". Ten neskôr ovládol skokanské
sektory a Rosemarie Ackermannová ním v r. 1977 ako
prvá preskočila hranicu 200 cm. I stradle však musel
ustúpiť flopu Dicka Fosburyho, ktorý ním získal
olympijské zlato už v r. 1968. Po malej exkurzii do dejín
skoku do výšky sa môžeme vrátiť do Los Angeles roku
1932, kde nebola novátorka Didriksonová, ako to už
často býva, doma prorokom. Pre útechu jej zostala
strieborná medaila; lebo diskvalifikácia v rozoskakovaní
neznamenala jej odňatie.
„Babe" bola ozaj supertalentom, veď už ako 16-ročná
prekonala ako prvá na svete v hode oštepom hranicu 40
m. V krátkej kariére sa stala 11-násobnou majsterkou
USA, no to nebolo všetko. Roky plynuli a ona presedlala
na úplne iného koňa. A ako to už bolo pre ňu typické,
neuspokojila sa s priemerom. Ako vydatá Babe
Zahariasová sa stala najúspešnejšou golfovou
pretekárkou v dejinách tohto športu. A americká pošta ju
práve v tejto slávnej epizode jej života zachytila na
známke (2). Osud bol však neúprosný. Mildred Didriksonová zomrela ako 42-ročná pár mesiacov pred
olympijskými hrami v Melbourne. Jej výkon spred 24
rokov by jej takmer stačil na striebro v skoku do výšky na

OH 1956. Ona skočila 1,65 m, druhá v Melbourne 1,67
m! Olympijské hry v Los Angeles vstúpili do dejín ako
vynikajúco zorganizované hry skromnej účasti, ale
veľkých výkonov. Veď napríklad z trinástich mužských
bežeckých disciplín nebol olympijský alebo svetový
rekord prekonaný len v jedinej, v behu na 3000 m
prekážok. A i v tej sa stalo, že vďaka chybnému počítaniu
odbehnutých kôl bežali pretekári o 460 m viac, ako mali.
Okrídlená noha, ktorá je námetom jednej z oficiálnych,
organizačným výborom hier vydaných vinet, nebola
teda, ako vidno, nijako nadsadená (3). Škoda, že čs.
zástupca, Slovák Andrej Engel, rodák z Banskej Štiavnice
a jeden z popredných európskych šprinterov 30-tych
rokov, neprešiel v Los Angeles sitom medzibehov, resp.

rozbehov. Výkony, ktoré dosiahol rok pred OH, by ho
zaradili na bodované miesta v olympijskom finále na 100
i 200 m. Dlhé týždne trvajúca cesta však zrejme práve
jemu, ktorý sotva mohol na lodi seriózne trénovať, na
forme nepridala. A tak sa s olympiádou, pre naše farby
takou úspešnou, rozlúčime zväčšenou miniatúrou,
pripomínajúcou zlato Jaroslava Skoblu, ktorú sme v
jednej z predchádzajúcich kapitol ukázali „v malom" na
obálke prvého dňa použitia (4). V pozadí vidíme
dominantu olympijského štadióna v Los Angeles, ktorá sa
ako pritlač dostala i na oficiálnu celinu americkej pošty k
príchodu olympijského ohňa na XXIII. OH (5). Jej obrysy
nájdeme i na strojovej propagačnej pečiatke,
pripomínajúcej návrat hier do Kalifornie po 52 rokoch.
Práve tam sa v roku 1984 opäť rozhorel olympijský oheň.
Filatelisticky sa s kapitolou X. OH rozlúčime
celistvosťou, odoslanou v deň otvorenia hier z poštového
úradu v olympijskej dedine, o čom svedčí kašet v ľavom
dolnom rohu (6). Autor prítlače, mimochodom asi
puritán, cudne obliekol antického diskobola do
„dobového" hávu. Chcel tak zrejme napraviť nemravnosť
poštovej správy, ktorá zabudla Myronovho diskobola
obliecť aspoň do trenírok!
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Oheň mieri do Berlína

pečiatku používanú na olympijskom štadióne zo dňa
otvorenia hier (4). Malá pošta v Olympii nebola na
rozdiel od väčších, napríklad aténskych pôšt, vybavená
doporučovacími R-nálepkami. Asi sa ich nevyplácalo
tlačiť, a tak sa namiesto toho používali R-pečiatky, do
ktorých sa číslo zásielky vpisovalo ručne. Pozoruhodnú
publikáciu o histórii pošty v Olympii vydali pred
niekoľkými rokmi kolegovia filatelisti. Doyen olympijskej
filatelie v Čechách pán Anděl zatiahol do úspechom
korunovanej spolupráce i významného holandského
filatelistu pána Jonkersa a kolegu Justýna. Vzniklo tak
dielo, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho
olympijského zberateľa. Cesta olympijského ohňa však
nebola bez problémov a možno neprekvapí fakt, že
najväčšie jej pripravilo 282 kilometrov po území —
Československa. O tom však nabudúce.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Právo usporiadať Hry XI. olympiády pridelil na svojom
zasadaní v Barcelone MOV nemeckej metropole Berlínu.
Stalo sa tak ešte v roku 1931, keď v porazenom a krízou
zmietanom Nemecku dohasínala demokratická
„weimarská" republika.
Berlín mal prísť na rad po dlhých dvadsiatich rokoch od
prvého pokusu, ktorý sa v roku 1916 nekonal. Po týchto
neuskutočnených hrách zostali len vinety, ktorých
predlohou boli návrhy olympijských známok (1), ktoré
nevyšli... Ani veľkolepý, no neprakticky riešený štadión
sa olympijskej premiéry nedočkal. A nedočkala sa jej ani
krehká rastlina nemeckej demokracie. 30. januára sa
ríšskym kancelárom stal Adolf Hitler, ktorý si z gréckej
antiky vybral iba ak tendenciu k architektonickej imitácii
jej pamiatok, no inak mal skôr nerónske tendencie.
Ako bystrý manipulátor s masami i s
verejnou mienkou však chápal význam,
ktorý môže mat' úspešné usporiadanie hier
pre propagáciu „nového poriadku" a
nastupujúcej „tisícročnej ríše". Veľkorysosť
s dôkladnosťou však nemožno tisícom
organizátorov uprieť. To platí v plnej miere i
na nemeckú poštu. Počet pekných
olympijských materiálov v rôznych
kombináciách ide do tisícov. Propagačnú
strojovú pečiatku s jednokruhovou
dátumovou pečiatkou používalo 129 (!)
poštových úradov od Aachenu po Zittau.
Táto (2) je z Berlína a nesie dátum 1. 8. 1936
— deň otvorenia hier.
Zásluhou
neúnavného
propagátora
myšlienok olympizmu dr. Carla Diema (3) sa
pred začatím berlínskych hier po prvý raz v
dejinách novodobých olympiád vydala na
dlhú cestu štafeta s olympijským ohňom.
Čakalo ju 3075 km na trase z kolísky
antických olympijských hier do ich dejiska.
Viedla cez Bulharsko, Juhosláviu, Maďarsko,
Rakúsko (5) a Československo a bola
významnou novinkou, ktorá našla pevné
miesto v tradícii hier.
Pri tejto príležitosti pošta prepravila
množstvo
lístkov,
ktoré
prichystali
podnikaví obchodníci so známkami a ktoré
niesli ručnú pečiatku gréckej pošty. Oveľa
menej bolo listových zásielok a ešte menej
tých, ktoré boli odoslané ako doporučené.
Ukážkou z najvzácnejších je tá, ktorú
odoslali pod číslom 89 do olympijskej dediny
v Berlíne a ktorá nesie, skôr na pamiatku než
z objektívnej potreby, príležitostnú ručnú
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Boj o berlínske hry

výborom hier (6). Ani ten najdokonalejší tón zvonu
nemohol prehlušiť búrku odporu, ktorú blížiace sa hry
vyvolali. Vlk v rúchu baránka nedokázal skryť pazúry.
Nemecký plagát venovaný štafete mal zle zakreslené
československé hranice, korektúra ktorých bola jedným
z najbližších cieľov propagátora olympijskej myšlienky z
berlínskeho ríšskeho kancelárstva. Svoje polienko do
ohňa priložili i sudetonemeckí športovci, ktorí sa
dožadovali samostatného vystúpenia alebo aspoň
oddeleného
ubytovania.
Napriek
snahám
organizačného výboru vyhovieť im, narazili v tomto
prípade na zásadný odpor ČSOV. Ten mal vôbec ťažkú
úlohu. Odmietnuť účasť na "hrách, ako to požadovali
predovšetkým komunisti, sa nezdalo byť vhodným
riešením. l keď si členovia výboru uvedomovali, aký
propagandistický význam majú pre Hitlera olympijské
hry, nechceli narušiť svoje styky s MOV. Celkom reálne
zdôvodnili svoje postoje tým, že naše úspechy preukážu
morálnu silu národov Československa. Demokratické
presvedčenie masovej základne Sokola sa však prejavilo
už pred berlínskymi hrami, keď sa postavila proti ponuke
predviesť v rámci OH ukážkové vystúpenie tisícov
cvičencov.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

S olympijskou štafetou 1936 sme sa rozlúčili v
Rakúsku. Málokto z účastníkov veľkolepej slávnosti pred
Hofburgom tušil, že o necelé dva roky tam bude zas
„plno", že desaťtisíce Viedenčanov sa prídu pozrieť na
pohreb rakúskej štátnosti, aby takto, manifestačne,
povedali „ja" svojmu staronovému spoluobčanovi
Adolfovi Hitlerovi. Vyzýva ich k tomu i strojová pečiatka
používaná na pošte Viedeň 1 (1), ktorá je typickým
dokumentom doby. Tých, čo na Heldenplatzi nadšene
„hajlovali", nebolo málo. Bolo ich viac než tých, ktorí za
„malým" Rakúskom plakali a nechceli ísť „domov do
Ríše". Ríše, ktorá našťastie nebola tisícročná. Už po
siedmich rokoch si pošta obnoveného Rakúska
pripomenula udalosti sériou známok, z ktorej pochádza
naša ukážka (2).
Píše sa však júl 1936 a olympijský oheň čaká posledný
úsek pred príchodom na územie Nemecka, úsek
československý. Išlo o 282 km po trase Jindřichův
Hradec — Tábor — Benešov — Praha — Terezín —
Teplice. Čs. atletická amatérska únia ju mala zabezpečiť,
no stredočeský okrsok únie sa na celej veci odmietol
podieľať. A tak, hoci štafetu prišiel pozdraviť sám
prezident Beneš, sa na nemecké hranice dostala
len s policajnou ochranou. Ba vlastne na
„sudetonemecké", lebo Nemci v Sudetách ju už
nadšene
privítali.
Existujú
dohady
o
príležitostnej pečiatke, ktorá sa tam mala na jej
počesť používať no ide jednoznačne o produkt
„súkromnej" iniciatívy, s ktorým nemá čs. pošta
nič spoločné. Filatelisticky bol teda prvý a
doteraz posledný prechod olympijského ohňa
naším územím „nemý". V Nemecku síce, na
počudovanie, nepoužívali príležitostné pečiatky
v tejto súvislosti, no v Hellendorfe už štafetu
očakávali prídavné pečiatky (kašety), ktoré
dokumentujú jej vstup do usporiadateľskej
krajiny XI. OH. Na peknej celistvosti (3) vidíme i
oválnu vinetu, vydanú organizátormi v 16
jazykových mutáciách, táto je v taliančine (4). Jej
námetom je „Olympijský zvon", ktorý uliali v
Bochume a na ktorom je okrem nemeckej orlice
a olympijských kruhov i krásne heslo „Volám
mládež sveta!" Organizátori si „odpustili"
dominujúci dekoračný prvok berlínskych hier —
hákový kríž. Apropos Bochum, na tamojšom
poštovom úrade používali odtlačok výplatného
stroja, v ktorom sa hrdili skutočnosťou, že tento
zvon pochádza práve z ich priemyselného mesta.
Stal sa i námetom záplavy ručných olympijských
pečiatok (5) a obrazovým motívom odtlačku
výplatného stroja používaného organizačným
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XXI. mistrovství světa ve fotbale Rusko 2018 – filatelistické ohlédnutí
Plníme slib z minulého čísla
Zpravodaje
a
přinášíme
Vám
přehled známek, vydaných k 21.
mistrovství světa ve fotbalu 2018
v Rusku, které vydaly poštovní
správy zemí, které se šampionátu
zúčastnily. Co vše vydala Ruská
pošta k šampionátu, s tím jste již
byli seznámeni ve Zpravodajích číslo
168 (2016/1), 175 (2017/4) a 177
(2018/2).
A dále to vezmeme podle pořadí.
1. Francouzská pošta vydala druhý
den po zisku titulu mistrů světa
aršík 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.

2. Chorvatsko vydalo k fotbalovému šampionátu 14.6.2018 známku nominální hodnoty 6,50 kuny,
která byla tištěna v tiskových listech s 9 známkami a 1 kuponem.

Po zisku stříbrných medailí pak připomenulo tento největší
chorvatský fotbalový úspěch 31.8.2018 vydáním aršíku se dvěma
známkami nominální hodnoty 2x 6 kun. Na dvou známkách aršíku
jsou vyobrazeni chorvatští fotbalisté po finálovém zápasu se
stříbrnými medailemi na krku. Na aršíku je pak hlavní trenér
chorvatské fotbalové reprezentace na MS 2018 v Rusku Zlatko
Dalič. Poslední srpnový den byla vydána také obálka prvního dne.
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3. Na třetím místě skončila na MS
Belgie.
Belgická
pošta
vydala
známku k MS již před zahájením
šampionátu, 11.6.2018. Známka
nese označení ①, což je známka na
dopis pro Evropu, aktuálně to
představuje hodnotu 1,30€ (číslo Mi
4825).
Známka
byla
tištěna
v tiskovém listu, který obsahuje 5
známek.
Další přehled již bude stručnější. V abecedně řazeném přehledu je
za názvem země postupně datum vydání, počet vydaných známek,
nominální hodnota se zkratkou měny:
1. Brazílie
9.6.2018, 2 zn., 2x 2,25 R$
10. Peru
5.2018, A 4 zn., 4x 6,50s
2. Epypt
6.2018, 1 zn., 2,50 lib
11. Polsko
14.6.2018, 1 zn., 6 zl.
3. Egypt
6.2018, 1 A, 5 lib
12. Saud. Arábie 11.7.2018, 2 zn., 2x 2 SR
4. Írán
14.6.2018, 1 A, 12000 Rls
13. Saud. Arábie 11.7.2018, A, 5 SR
5. Island
26.4.2018, 1 zn., 50 Gr.
14. Srbsko
14.6.2018, 3 zn., 23, 74 Din
6. Kostarika 12.6.2018, A 2 zn., 2x 11,55¢
15. Srbsko
14.6.2018, A 1zn., 170 Din
7. Maroko
20.6.2018, 1 zn., 9 Dir
16. Španělsko 8.6.2018, 1 zn., 2€, TL 4x2 zn.
8. Mexiko
4.6.2018, 2 zn., 2x 7$
17. Tunisko 14.6.2018, 1 zn., 0,5 Din
9. Peru
5.2018, A 4 zn., 2x 3s, 2x 3,50s 18. Turecko 14.6.2018, 4 zn., 2x 2 li, 2x 4 li
19. Uruguay
4.5.2018, 1 zn., 20$
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19.

Další filatelistické produkty k MS v kopané 2018 v Rusku pocházejí ze soukromých pošt ve Francii
a Německu. V Německu používali na poště ve Frankfuntu nad Mohanem v průběhu šampionátu různá
příležitostná razítka. V přehledu jsou i dvě razítka, které měla Německá pošta připravené k zisku 5.
titulu mistrů světa, respektive k účasti ve finále (Vize-Weltmeister). Asi to připravenými razítky trochu
zakřikli a Němci poprvé v historii fotbalových šampionátů nepostoupili ani ze skupiny.

13 zúčastněných zemí (Anglie, respektive Velká Británie, Argentina, Austrálie, Dánsko, Japonsko,
Jižní Korea, Kolumbie, Nigérie, Panama, Portugalsko, Senegal, Švédsko a Švýcarsko) nevydalo žádné
známky nebo se je doposud nepodařilo autorovi přehledu objevit.
-jpb-
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Stručně na závěr:
4.

5.

1.
2.
7.

3.

6.
1. Bělorusko, 19.7.2018, MS v basketbalu U-17 dívek
2. Gruzie, 6. 2018, III. Olympijské hry mládeže
3. Ukrajina, 20.5.2018, Finále Ligy mistrů 2018 v Kyjevě
4.-5. Kolumbie, 19.7.2018, XXIII. hry mládeže Střední Ameriky a karibské oblasti
6. Španělsko, 23.3.2018, mistři Evropy v házené 2018
7. Francie, 2.7.2018, golfový Ryder Cup 2018
8. Itálie, 28.7.2018, Juventus Turín, italský mistr 2017-18

8.

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Josef Kočí,
Laco Kajaba, Peter Osuský a František Sopko.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další
příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2019
Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii
při České olympijské akademii Českého olympijského výboru
a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů
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