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

Setkání členů společnosti OLYMPSPORT
V salónku olomouckého hotelu Clarion se v sobotu 6. dubna 2019 uskutečnilo již 76. setkání členů námětové
společnosti OLYMPSPORT. Celé setkání bylo věnováno olomoucké rodačce, královně volantu, paní Elišce
Junkové, od jejíž smrti letos uplynulo 25 let.
Setkání zahájil předseda společnosti, pan Josef Kočí, který nejprve přivítal všechny přítomné
členy, mezi nimiž byli i čtyři ze Slovenska. Uvítán byl i adoptivní syn paní Elišky, pan Vladimír Junek,
který se setkání zúčastnil společně se svou chotí. Omluveni byli členové výboru, pánové Jan Petrás a
Václav Diviš.
Program dále pokračoval různými zprávami:
- emisní činnost v uplynulém roce - OS připravil a vydal k různým příležitostem 15 dopisnic
(obálek) s přítisky a razítky
- Olympsport i po zvolení nového vedení ČOA zůstává jejím kolektivním členem, OS v ČOA
zastupuje Radek Jásek
- zprávu o hospodaření společnosti v roce 2018 podal pan Ladislav Janoušek
- emisní činnost v letošním roce - přetrvávají problémy s Českou poštou ve smyslu
(ne)schvalování razítek - nebyla schválena razítka Šonka, Sáblíková, Samková, v plánu jsou
razítka - VC Plzeň (střelectví), Veselý (zpětné udělení olympijské medaile), biatlonová štafeta
žen (zpětné udělení olympijské medaile), ČOV (120 let založení)
- členové se prostřednictvím ankety vyjádřili k univerzálnímu návrhu razítka, který by mohla
Česká pošta schválit
- byla poslána žádost komisi známkové tvorby MPO - podařilo se prosadit vydání známek k OH
a Paralympiádě 2020 v Tokiu, nebyl přijat návrh vydání známky k 100. Československému
derby a ME v judu
- plánuje se vytvořit webové stránky OS v programu Wordpress i připravit podzimní aukci
- zazněla informace ohledně květnového zájezdu na Světový veletrh olympijských a sportovních sběratelů + setkání členů AICO ve Varšavě
Poté dostal slovo pan Junek, který provedl přítomné velmi
zajímavým a poutavým vyprávěním celým životem Elišky
Junkové. Povídání bylo doprovázeno promítáním mnoha
dobových fotografií.

Eliška Junková po vítězství v první Grand
Prix Německa na Nürburgringu v roce 1927
Člen Olympsportu, MUDr. Peter Osuský, pokračoval odborným výkladem o filatelistické
dokumentaci OH 1924 s ukázkou listů z výstavního exponátu.
Následovala tradiční výměna filatelistických materiálů, setkání bylo ukončeno krátce před třináctou
hodinou. Ze závěru setkání je také foto Ládi Janouška, které je na titulní straně Zpravodaje, bohužel
bez některých účastníků, kteří již setkání Olympsportu opustili.
Poděkování za vzorně připravené a zorganizované setkání patří Josefu Kočímu. Příští setkání,
podzimní, bude v listopadu hostit Praha.
Zapsal Radek Jásek
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KRONIKA OLYMPSPORTU
V prvním pololetí roku 2019 oslavili svá
jubilea:

8.2. 60 let Ladislav Kajaba
ze Stříbra
16.4. 75 let Zbyněk Loučný
z Hradce Králové
25.5. 65 let Ivo Petr z Brna
17.6. 55 let Zdeněk Svědiroh
z Moravské Třebové
Vše nejlepší a hodně zdraví!

Laco KAJABA

Ivo PETR

Zdeněk SVĚDIROH

OLYMPSPORT NA 1. JARNÍM VELETRHU SBĚRATEL
Po loňské dobré zkušenosti organizátora burzy
v kongresových prostorách pražského hotelu Olympic,
která se konala v době konání Světové výstavy
poštovních známek se rozhodl organizátor letňanského
podzimního Sběratele přidat do kalendáře také jarní
veletrh sběratelství. První ročník se uskutečnil ve dnech
15.-16.3. 2019 v Olympic Congres Praha a zúčastnil se
ho
také
Olympsport.
Poděkování
za
dobrou
reprezentaci a trpělivý prodej našich přebytků patří
především Vaškovi Divišovi a Láďovi Janouškovi.
Kromě toho, že jsme byli jako společnost vidět, jsme
získali i zajímavou částku do našeho rozpočtu. A že byl
o jarního Sběratele zájem dokumentuje fronta na
fotografii vlevo.
Proto si poznačte do svého kalendáře termín
letošního podzimního Sběratele v Praze v tradičních
prostrorách letňanského výstaviště v pátek a sobotu
6.-7.9.2019. A Olympsport opět bude při tom.

Vá cl a v D iv iš a La d is la v Ja n ou š ek p ř i p ro d e ji n a ši ch p ře by t k ů
Fo t o : I ng . T o má š C hu d o b a
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NOVINKY OLYMPSPORTU A ČESKÉ POŠTY
HOLD ČESKÉ AUTOMOBILOVÉ KRÁLOVNĚ
První novinkou Olympsportu roku 2019 byl až 6.4. otisk výplatního stroje k Setkání Olympsportu
v Olomouci. Věnován byl české automobilové královně, paní Elišce Junkové, která se v Olomouci
16.11.1900 narodila a od jejíž smrti začátkem roku (5.1.) uplynulo čtvrtstoletí.
Eliška Junková, narozená jako Alžběta Pospíšilová, byla česká automobilová závodnice.
Závodila na vozech Bugatti, a to nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka a posléze
sama.
Ve dvacátých
letech byla
nejrychlejší ženou světa a jako jediná
žena v historii Grand Prix se dokázala
vyrovnat
nejlepším
jezdcům
této
soutěže. Jejím
největším
úspěchem
bylo páté místo z její samostatné éry
v závodě Targa Florio, kterého dosáhla
v roce 1928. Vedle toho vyhrála i
několik dalších závodů (Lochotín –
Třemošná či
závod
do
vrchu
Klausenpass).
Mezinárodní
závod
Zbraslav – Jíloviště vyhrála v roce 1926
v absolutní klasifikaci a stala se tak
první ženou na světě, které se to
povedlo. Svou závodnickou kariéru
ukončila roku 1928 v reakci na smrt
manžela a dále se věnovala organizační
práci v motoristickém sportu (podílela
se například na přípravách výstavby brněnského Masarykova okruhu). V šedesátých letech 20.
století psala motoristické sloupky do časopisu Za volantem a v roce 1972 vydala v nakladatelství
Olympia knihu Má vzpomínka je Bugatti. Za své úspěchy získala ocenění Zasloužilá mistryně sportu.
Pouhé čtyři roky za volantem ji stačily, aby se již za svého života stala legendou. Za její největší
úspěchy se považují:
1. místo v závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště (roku 1926)
2. místo v závod do vrchu Klaussenpass (1926)
1. místo ve Velké ceně Německa na Nürburgringu (1927)
1. místo v závod Coupé des Dames (1927)
1. místo ve velké dámské ceně Montlhéry (1927)
5. místo v závodu Targa – Florio (1928)
Příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia byl používán na poště Olomouc 1 v den konání
76. setkání Olympsportu, 6.4.2019. Jako tradičně Olympsport připravil pro otisk výplatního strojku
obálku s přítiskem (OS 01/19), která je součástí novinkové služby.

PLZEŇSKÉ STŘELECKÉ JUBILEUM
Armádní střelecký stadion Lobzy byl od středy 1. do neděle 5. května 2019 dějištěm 50. ročníku
Velké ceny osvobození ve sportovní střelbě (50th Grand Prix of Liberation Plzeň 2019). Do Plzně se
sjelo na 850 špičkových závodníků ze 38 zemí světa, kteří zde soutěžili v olympijských střeleckých
disciplínách.
Ve spolupráci se střeleckým oddílem Dukly Plzeň a poštou Plzeň 1 se Olympsportu podařilo
připravit sběratelskou novinku. Poprvé u nás se ve výplatním strojku modré barvy objevil
příležitostný, elektronicky instalovaný, štoček, který připomenul jubilejní Grand Prix v Plzni. Stalo se
tak 14.5.2019 a pro odběratele novinek Olympsport orazil „modráskem“ příležitostnou obálku
s přítiskem (OS 02/19).
A ještě několik informací k novince. Na realizaci se podílel celý výbor Olympsportu a pomohl také
„náš olympsporťácký“ Plzeňák Václav Fiala, kterému tímto za pomoc děkujeme. Logo Grand Prix se
nejdříve převedlo do grafické podoby. Dukla Plzeň schválila použití razítka, ale poté jsme zjistili, že

4

výplatní strojek Postalia v Plzni je
starý
typ
a
není
v dobrém
technickém stavu. Tak jsme začali
prošlapávat novou cestu a na jejím
konci nám firma EVROFIN Ústí nad
Labem upravené logo Grand Prix
Plzeň
přes
počítač
dálkově
nainstalovala do výplatního strojku
NEOPOST IS 430/440 na poště
Plzeň 1. Dobrá věc se nakonec
podařila.
K používání poštovních výplatních
strojů
jsme
obdrželi
sdělení
z vedení
pošty
Praha
1.
„U
výplatních strojků modré barvy se
nejedná o propagační část razítka,
ale o uvedení odesílatele zásilky.
Takový výplatní stroj je vlastnictví
odesílatele. Na poště Praha 1 je
možné použít pro strojovou propagaci pouze výplatní nebo orážecí stroj Postalia.“
Po zkušenostech se schvalováním, nebo spíše neschvalováním, našich návrhů razítek do
výplatních strojků Postalia v poslední době, kdy „schvalovatelům“ v Praze jednou vadí použití názvu
akce na razítku jako Fedcup nebo Air Race Red Bull, zkratky OH v razítku, příště zase jen samotné
jméno úspěšného sportovce(!!), zřejmě nazrál čas přesunout naši aktivitu jinam a začít využívat
soukromé výplatní stroje. Bude to asi z počátku náročnější, složitější najít cestu, ale plzeňská
zkušenost ukázala, že to jde.

ČESKÉ MISTRYNĚ SVĚTA
Obsah předchozího odstavce se týká i dalších dvou razítek z naší produkce. Díky obstrukcím pošty
se připomenutí zisku titulu mistryně světa Martiny Sáblíkové a Evy Samkové posunulo až na květen
a ještě takovým způsobem, na který Olympsport není vůbec hrdý. Beze jména hlavních
protagonistek na razítku.
Ale návrhy razítek, nejdříve s graficky upravenými fotografiemi, a následně jen se jmény mistryň
světa, pošta neschválila a argumentovala takto: „na základě stanoviska právního odboru České
pošty, s.p. nemůžeme vyhovět Vaší žádosti (o schválení návrhu razítka – pozn. redaktora).
Důvodem je, že i jméno osobnosti je z právního pohledu chráněno a jeho užití může vést ke sporům
spočívajících v parazitování na jménu nebo zneužití jména k propagačním či komerčním účelům.“ To
asi nepotřebuje další komentář, každý ať si udělá obrázek sám. Zkrátka, když pošta nic nepovolí, nic
nepokazí a nikdo si nemůže
stěžovat. Je otázkou, zda tímto
postupem
nezneužívá
své
monopolní postavení. V takových podmínkách se rodí nová
razítka Olympsportu.
17.5. 2019 jsme na hlavní
pražské poště připomenuli zisk
titulu
mistryně
světa
v snowboardcrossu
Evy
Samkové, titulu, který ji v její
sportovní sbírce ještě chyběl,
na strojovém razítku černé
barvy.
K orážení
strojovým
razítkem
vydal
Olympsport
dopisnici
s
přítiskem
(OS
04/19). Eva Samková svůj
první světový primát získala
v americkém Utahu již 1.2.
2019.
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Ve stejný den se ve výplatním
strojku Postalia na poště Praha 1
používal štoček, který vzpomenul
rekordní dvacátý titul mistryně
světa Martiny Sáblíkové. Získala
ho
3.3.2019
ve
víceboji
v kanadském Calgary. Na přítisku
obálky jsou pak připomenuty dva
předchozí tituly mistryně světa
Martiny na tratích 3000 m a 5000
m z únorového MS na jednotlivých
tratích v německém Inzellu (OS
03/19).

-jpb-

SLOVENSKO - ŠPORT 2018 (príležitostné poštové pečiatky)

1.

2.

3.

4.

1. - 19.01.2018, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1, XXIII.Zimné OH PYEONG CHANG, Inaugurácia poštovej známky
2. - 27.04.2018, BRATISLAVA 1, OLYMPIC GALA ZOH 2018 (ocenenie úspešných slovenských športovcov)
3. - 15.08.2018, BRATISLAVA 1, STAN MIKITA – SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LEGENDA 1940 – 2018
4. - 07.09.2018, MOČENOK, BENESCO • 10 rokov hokejbalu (Občianske združenie organizuje hokej-balovú ligu)

5.

6.

7.

5. - 22.09.2018, BRATISLAVA 1, 25.výročie Slovenského olympijského výboru 1993 - 2018
6. - 07.10.2018, KOŠICE 1, Medzinárodný maratón mieru, 1924 – 2018
7. - 23.11.2018, MICHALOVCE 1, Klub olympionikov – zasadnutie ZOK SR (zasadnutie slov.olympijských klubov)
8. - 07.12.2018, MOČENOK, Filip BLEHO, majster sveta a Európy v karate
spracoval PO (stamptk@atlas.sk)
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8.

MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (IV)
MS 1950

FINÁLOVÝ ŠOK NA MARACANÁ

Po osmileté pauze se národy po celé
planetě těžce probíraly z válečného
konfliktu, a tak bylo logické, že FIFA dala
přednost při volbě čtvrtého šampionátu
válkou nedotčené Brazílii. Kvalifikaci
vynechala většina evropských zemí,
včetně Československa a posledního
finalisty Maďarska. Západní Německo a
Japonci jako poražené mocnosti měli zákaz
startu. Na první poválečnou oslavu fotbalu
byl v Riu vybudován největší stadion na
světě - Maracaná pro 195 000 diváků.
Favority měli být Angličané, v čele se
slavným Stanley Matthewsem, kteří po
dlouhé
době
poprvé
vystoupili ze své izolace.
Šokující
pohromou
pro
pyšnou Anglii byla senzační
prohra s USA 6:1. V Anglii
panoval dlouho názor, že fotbal neumějí hrát pouze
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Eskymáci a Američané a
o to více byli v šoku.
Když
podlehli
také
Španělsku pakovali se
s velkou ostudou domů.
O titul se hrálo
kuriózně ve finálové
skupině,
kam
se
probovali
Švédové,
Španělé, Uruguayci a Brazilci. Nikdo
nepochyboval, že domácí si poradí v
posledním utkání s Uruguayí, které se na MS
moc nedařilo. Na Maracaná se vtěsnalo 205
000 diváků, které nezajímalo nic jiného titul.
Brazilci sice vedli 1:0, ale zápas nezvládli psychicky a prohráli 2:1. Místo oslav zavládla v celé zemi pohřební
nálada. Předseda FIFA Jules Rimet, s bohyní Niké v rukou, nevěděl, co má
dělat, zda gratulovat Uruguaycům, když celý stadion tonul v slzách. Bylo
to zatím asi k nejpřekvapivější finále dosavadních šampionátů. Hvězdou
MS se stal útočník Uruguaye Juan Alberto Schiaffino , nejlepším
kanonýrem byl Brazilec Ademir (celým jménem Ademir Marques de
Menezeso) s devíti zásahy.
Zvláštní psychologický rituál předvedli
krátce před začátkem finále Uruguayci. Tohle
jsou mistři světa, hlásal obrovský titulek
deníku O`Mondo v den konání finále pod fotografií Brazilců. Kapitán Uruguaye
Obdulio Varela zakoupil celý balík výtisků novin. Rozložil je v koupelně na zem a
vyzval spoluhráče, aby se vymočili. Zdá se, že i tento neobvyklý dopink motivace
přinesl úspěch v podobě nečekaného titulu.
Stanislav Kamenický

F o t b a l o vé f i l a t e l i s t i c k é s t ř í p k y r o k u 2 0 1 9
Arménie, 4.6., 1 zn. – Henrich Hamleti Mchitarjan, 30 let. Arménský fotbalista a reprezentant, který
od ledna 2018 působí na postu ofenzivního záložníka v anglickém klubu Arsenal FC. 8x byl
zvolen fotbalistou roku v Arménii. Je známý i tím, že umí arménsky, německy, anglicky, franzouzsky,
italsky, rusky a portugalsky.
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Mchitarjan se nezúčastnil letošního finále Evropského poháru, které se konalo
v ázerbájdžánském Baku. Ázerbájdžánské úřady s jeho rodnou Arménií totiž kvůli
územnímu sporu o Náhorní Karabach neudržují diplomatické styky a při vstupu do
Ázerbájdžánu by nemuselo být pro hráče bezpečno. UEFA se sice Arsenalu
zaručila, že vše proběhne v pořádku, ale sám Mchitarjan se nakonec rozhodl finále
vynechat. Nechtěl riskovat. (Více na https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-evropskepohary-evropskaliga/364219/finale-el-vbaku-ve-stinu-politikykauza-mchitarjan-ineoblibenystadion.html)

Ázerbájdžán, 29.5., 2 zn. – Finále Evropské ligy. Letošní finále Evropské ligy se konalo na novém
Olympijském stadiónu v Baku v pátek 31.5. a střetli se v něm dva londýnské kluby – Chelsea a Arsenal.
Pro nás bylo finále zajímavé i tím, že to byl poslední zápas Petra Čecha, brankáře Arsenalu, na
mezinárodní scéně. Bohužel finále neskončilo pro Petra Čecha zlatou tečkou. Arsenal podlehl Chelsea
1:4. Největším poraženým a hodně kritizovaným však byla UEFA, která podlehla při výběru místa konání
finále lukrativní nabídce před čistě fotbalovými hledisky a fotbal se tak dostal do stínu politiky (viz výše
případ Mchitarjan). Potvrdilo se zase, že i ve sportu jde o peníze vždy až na prvním místě…
Dánsko, 2.1., 1 zn. – 800 let dánské vlajky. Téma nezní moc fotbalově. Ale
Dánská pošta pro výročí nejstarší státní vlajky, stále používané nezávislým státem,
vybrala námět známky, na kterém je dánská vlajka nad fotbalovým stadiónem! Proč
ne, dánští fotbalisté dělají své zemi dobrou reklamu.
Chorvatsko, 25.3., 1 zn. – Luka Modrić. Luka
Modrić (* 9. září 1985, Zadar) je chorvatský fotbalový
záložník a reprezentant, který v současnosti hraje za
španělský klub Real Madrid, kam přestoupil z anglického
Tottenhamu. Vyniká hlavně v driblingu a v kolmých
přihrávkách dopředu. Modrić je stříbrným medailistou
z Mistrovství světa 2018. V roce 2018 zvítězil v anketě Zlatý míč (potažmo Zlatý
míč
FIFA)
a
po
deseti
letech
přerušil
nadvládu Ronalda a Messiho. Ve stejném roce také
obdržel ocenění UEFA fotbalista roku.
Itálie, 26.1., 1 zn. – Valentino Mazzola, 100 let od narození. Valentino
Mazzola (* 26. ledna 1919 Cassano d'Adda, † 4. května 1949 Superga), patřil
k nejdůležitějším hráčům v historii italského fotbalu, ve čtyřicátých letech byl
velkou hvězdou. Jako kapitán Grande Torino (přezdívka legendárního týmu AC
Turín), získal pětkrát titul mistra Itálie.
V roce 1949 při návratu z přátelského zápasu letadlo Fiat G.212, jímž se tým
vracel domů, narazilo do věže baziliky Superga v Turíně. Nikdo z 31 osob na
palubě, včetně 3 novinářů, 4 členů posádky a fotbalového týmu, havárii
nepřežil.
Obrázky převzaty z webu colnect.com a údaje z wikipedie,

připravil

Pokračování příště

Koupím celistvosti se známkami č. 1961 a 1962
přetisk ”ČSSR mistrem světa”.
nabídky prosím na: robertfrycek@seznam.cz
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EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2019
Letošní Zimní evropský olympijský festival mládeže (9.-16.
února 2019) hostilo Sarajevo (Bosna a Hercegovina). Letní
variantu přivítá od 21. do 27. července ázerbajdžánské Baku.
Letní a Zimní evropský olympijský festival mládeže
představuje vrcholnou událost mladých sportovců ve věku 14
až 18 let. Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech a vždy v
lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských
výborů (EOV).
Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých olympijských her
dorostenců „starého kontinentu“ se stal na počátku 90. let
minulého století prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. Letní sporty měly soutěžní
premiéru v roce 1991 v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě – v obou případech ještě pod starým
názvem EYOD (European Youth Olympic Days).
Založením významné sportovní akce pro mládež Evropa navázala na tradici jiných kontinentů –
například na Asijské nebo Panamerické hry. O vysoké prestiži letních i zimních festivalů svědčí také to,
že jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály, po dobu jejich trvání hoří
olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a rozhodčích, při vyhlašování nejlepších závodníků zní na
počest vítězů státní hymna a na stožáry stoupají vlajky všech medailistů.
Převzato z webu olympic.cz

EYOF 2019 v Sarajevu ze zúčastnilo 911 mladých sportovců z 46 zemí, kteří v osmi sportovních
odvětvích zápolili o 32 sad medailí. Nejvíce cenných kovů (12) putovalo do Norska (6-1-5) a Švýcarska
(5-5-2). Češi vybojovali dvě medaile: zlato z hokejového turnaje a bronz ze slopestylu zásluhou Marie
Kreisingerové. A určitě špatná nejsou ani četná umístění na „bodovaných“ místech, která jsou příslibem
do budoucna, možná už na ZOH v Pekingu v roce 2022.
Filatelisticky byl EYOF 2019 připomenut v pořadatelské zemi, Bosně a Hercegovině, 2.2.2019, vydáním
dvou příležitostných známek v aršíkové úpravě. K sportovnímu festivalu vydala dvě známky také
Republika Srpka, česky Republika srbská, která je jednou ze dvou entit, které dohromady tvoří stát Bosna
a Hercegovina, a která vydává známky samostatně.

Co připraví ázerbájdžánská pošta
k Letnímu evropskému olympijskému
festivalu
mládeže, to si
musíme ještě chvíli
počkat.
-jpb-
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Olympijští medailisté a filatelie (82)
XXIV. OLYMPIJSKÉ HRY

SOUL 1988

(6. část)
(pokračování z minulého čísla)

CYKLISTIKA

UMARAS Gintautas (SSSR) – zlato ve stíhacím závodě jednotlivců a zlato ve stíhacím závodě
družstev (družstvo ve složení Viatcheslav Ekimov, Artūras Kasputis, Dmitry Nelyubin a
Gintautas Umaras)
FM
Z
MONGOLSKO
1989
Yv. 1682 (1680/3)
Mi. 2076 (2074/7)
SIERRA LEONE
1990
Yv. 1253 (1250/3)
Mi. 1516 (1509/16)

JEZDECTVÍ
BAUMANN Matthias (SRN) – zlato v soutěži všestrannosti družstev
(další poznámky viz u SRN)
FM
Z
BOLIVIA
1989
Yv. BF (celé družstvo) Mi. BF179 (1088)
PARAGUAY
1989
Yv. A1120 (A1119/23) Mi. 4305 (4304/8)
(družstvo na okraji)
BEERBAUM Ludger (SRN) – zlato v parkurovém skákání smíšených družstev
(další poznámky viz u SRN)
FM
Z
NEMĚCKO
1989
poštovní lístek na pomoc sportu č. 51
PARAGUAY
1989
Yv. 2474 (2471/5)
Mi. 4426 (4423/7)
1989
Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8)
(družstvo na okraji)
St.THOMAS e PRINCE 1992
Yv. 1146F (1146A/G) Mi. 1363 (1360/8)
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BRINKMANN Wolfgang (SRN) – zlato v parkurovém skákání smíšených družstev
(další poznámky viz u SRN)
FM
Z
PARAGUAY
1989
Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8)
(družstvo na okraji)
1989
Yv. 2475 (2471 (5)
Mi. 4427 (4423/7)
1989
Yv. MF2475a
Mi. Kb4427

DURAND Pierre (Francouzsko) – zlato v parkurovém skákání jednotlivců a bronz v parkurovém
skákání smíšených družstev
FM
Z
Středoafrická republika
1989
Yv. A3818 (803/5+A3818) Mi. 1358 (1355/8)
1989
Yv. A3818 v MF
Mi. BF458 (455/8)
1989
Yv. 803/5+A3818 v MF Mi.
1993
Yv. 897 (873/99)v 2MF Mi. 1514 (1490/516)
KOMORY
1989
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény na okraji aršíku)
1989
Yv. A274 ve zlatě
Mi. 892
1989
Yv. A274 ve zlatě a BF Mi. BF300
1989
Yv. 497 (496/8+A273) Mi. 888 (887/90)
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EHRENBRINK Ralf (SRN) - zlato v soutěži všestrannosti družstev
(další poznámky viz u SRN)
FM
Z
BOLIVIA
1989
Yv. BF (celé družstvo) Mi. BF179 (1088)
(reprodukce viz u Baumann)
GUYANA
1988
2050UB (2050UB/UE) Mi. 2493 (2492/9)
1988
Yv. BF20E (20E/H)
Mi. BF43
PARAGUYAY
1989
Yv. A1120 (A1119/23) Mi. 4305 (4304/8)
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(družstvo na okraji)
ERHORN Claus (SRN) - zlato v soutěži všestrannosti družstev
(další poznámky viz u SRN a u Baumann)
FARGIS Joseph (USA) - stříbro v parkurovém skákání smíšených družstev
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda)
FRANCOUZSKO – bronz v parkurovém skákání smíšených družstev
FM
Z
KOMORY
1989
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand)
SRN - zlato v parkurovém skákání smíšených družstev (družstvo ve složení Beerman Ludger,
Brinkmann Wolfgang, Hafemeister Dirk a Sloothaak Franke)
FM
Z
KOMORY
1989
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand)
MALEDIVY
1989
Yv. 1182 (1179/82)
Mi. 1328 (1325/8)
PARAGUAY
1989
Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8)
(družstvo na okraji, reprodukce viz u Brinkmann)
1990
Yv. BF se 4 jezdci
Mi. BF466a+466b (4450)
(BF466a s okraji v bílé barvě, BF466b s okraji ve žluté barvě)

SRN – zlato v drezúře v soutěži smíšených družstev (družstvo ve složení Uphoff Nicole,
Theodorescu Monica Susanne, Linsenhoff Ann Kathrin a Klimke Reiner)
FM
Z
KOMORY
1989
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand)
PARAGUAY
1989
Yv. BF se 4 jezdci
Mi. BF456
(pokračování příště)

Z italského originálu přeložil Laco Kajaba
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Veľké sústo pre zberateľov

Množstvom
filatelistického
materiálu,
ktorý
propagoval OH 1936, predbehla nemecká pošta dobu
aspoň o dvadsať rokov. O strojových propagačných
pečiatkach sme sa už zmienili. Teraz však ukážka
známok, ktoré sú na dnešné časy vrcholom ryteckej
práce tlačiarenskej techniky. Osemkusovú sériu navrhol
mníchovský výtvarník Eschle a jednofarebnou
ocelotľačou ju vytlačil v berlínskej ríšskej tlačiarni (1).
Treba konštatovať, že nemecká pošta filatelistov veľmi
nešetrila. Na rozdiel od Američanov, ktorý sa obišli bez
príplatkov na známkach k OH 1932 v Los Angeles,
presahujú príplatky na berlínskych olympijských
známkach tolerovanú hranicu 50 % nominálnej
hodnoty. Nuž, každý špás niečo stojí, len nie je jasné,
prečo si to majú odskákať práve filatelisti. Náklad
berlínskej série bol 300 000 kompletov, no nižšie
hodnoty boli vydané v mnohonásobne vyššom počte,
takže zisk v prospech organizátorov bol zanedbateľný.
Neskôr, keď sa tisícročná ríša definitívne potápala,
neboli ani príplatky typu 12+88 pf či 42+108 pf žiadnou
vzácnosťou. Vtedy to však boli už len papieriky, tie
bankovky snáď ešte viac než tie známky. V čase
berlínskych hier však bola ríšska marka prepočítavaná za
10 „dobrých" československých korún, a tak to išlo
mierne do peňazí. A to sme sa ešte nezmienili o ďalšom
novom hite, ktorý sa objavil práve v deň otvorenia IX.
OH v Berlíne. 1. augusta totiž vydala nemecká pošta prvé
dva hárčeky v dejinách olympijskej filatelie. Použila
obrazové motívy zo spomínanej série vždy vo štvorici.
Na rozdiel od známok série, tlačených v hárkoch na
tenšom papieri s priesvitkou „hákové kríže", boli
hárčeky tlačené na hrubšom papieri rôznej kvality a
farby lepu od bielej po žltavú. Hárček však mal na
hornom a dolnom okraji, ktoré boli bez hakenkrajcovej
priesvitky, čitateľný priesvitkový nápis OLYMPISCHE
SPIELE BERL1N 1936 (2). Išlo teda o špeciálny papier,
vyrobený len pre toto hárčekové vydanie. A hla, napriek
nemeckej dôkladnosti sa podarilo vytlačiť niekoľko
hárčekov tak, že priesvitka sa ocitla dolu hlavou. A keďže
unikli i výstupnej kontrole, ktorá býva v tlačiarni cenín
inak svedomitá, bola zrazu. na svete rarita. Cena párika
takýchto zmätkov sa iste vyrovná solídnemu autu
značky BMW. A aby neostalo' pri jednom „seku", uniklo
ostražitému oku výrobcov 10 párov hárčekov, ktoré
neboli ozúbkované, neprešli teda perforačným
zariadením. Alebo že by to bol úmysel? Nebol by to
jediný ani posledný prípad, keď sa rarity vyrábali na
objednávku. Na našom, obyčajnom hárčeku si však
všimnime niečo iné. Nesie tri rôzne pečiatky a je
nalepený na zadnej strane obálky, lebo na prednú by sa,
i s adresou, nevošiel. A hoci je podobných celistvostí viac

než oných desať: predsa ide prinajmenšom o veľkú
vzácnosť: A o nej si niečo teraz povieme.
Pýchou nemeckej techniky boli už od konca
dvadsiatych a predovšetkým v 30. rokoch impozantné
vzducholode nesúce meno svojho tvorcu — grófa
Zeppelina. Ten ich konštruoval už na počiatku nášho
storočia, no ich zlaté obdobie nastalo až vtedy, keď
dokázali prekonať Atlantik. Šíry oceán bol tvrdým
orieškom pre rozvíjajúce sa letectvo, a tak bol prvý let
vzducholode, nazvanej po ríšskom maršalovi a
poslednom
prezidentovi weimarskej republiky
Hindenburgovi, do Lakehurstu v Spojených štátoch
potvrdením absolútnej prevahy Nemecka na tomto poli.
Pre filatelistov zostal na pamiatku pekný kašet (3), na
ktorom čítame miesto tragédie, ktorá sa tam odohrala o
rok neskôr. Áno, Lakehurst! Píše sa rok 1936. Do
propagandistickej
mašinérie
je
zapojená
i
supervzducholod'. V skorých ranných hodinách v deň
otvorenia hier štartuje na svoj olympijský let. Zásielky
dostávajú okrem pečiatky vzducholodného letiska vo
Frankfurte nad Mohanom i cyklámenový, resp.
zriedkavejšie oranžovočervený kašet, ktorý je na
celistvosti (2) vpravo. Preletiac nad Nemeckom blíži sa
po poludní majestátna striebristá cigara dlhá 246,7 m k
olympijskému štadiónu. Zakrúži nad ním a pristane na
ústrednom letisku v Berlíne, kde dostanú na jej palube
prepravené zásielky príchodziu pečiatku (kilavo). O tom,
prečo je práve táto celistvosť vzácnosťou, však
nabudúce.
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.
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Kamery boli pri tom
Olympijský let vzducholode Hindenburg v roku
1936 bol vopred ohlásený a nemeckí i zahraniční
filatelisti mali možnosť zaslať na miesto štartu
ofrankované obálky, resp. poštové lístky, ktoré potom z
Berlína zas pošta rozosiala adresátom. Prvá a
posledná olympijská vzducholodná pošta prepravila
61 370 listov a 57 700 Iístkov, väčšinou nemeckých,
no i z Rakúska, Francúzska, Lichtenštajnska,
Holandska, ba i z Albánska a Islandu, či ďalekej Holandskej Indie, dnešnej Indonézie. Túto možnosť
mali i československí filatelisti, no využili ju len
minimálne. I preto sú filatelistické doklady s
československými známkami vzácnejšie než iné.
Prečo však bola vzácnosťou obálka, frankovaná
olympijským hárčekom, ktorú sme si ukázali minule?
Odpoveď je jednoduchá. Olympijský let sa konal v
deň otvorenia hier, ktorý bol zároveň dňom vydania
oboch hárčekov. Keďže sa štartovalo skoro ráno,
nemali zrejme mnohí filatelisti vôľu vstať, vybrať sa
na poštu, kúpiť hárček a odobrať sa na letisko vo
Frankfurte, aby ho, nalepený na obálke, včas podali na
odoslanie. Ranostajom sa však kratší spánok vyplatil.
A zberatelia majú čo zháňať, ak chcú túto udalosť
onakvejšie
dokumentovať.
Iným
vzácnejším
materiálom je obálka z tohto letu, ktorá nesie tzv.
palubnú pečiatku vzducholode (1). Ako k nej prišla?
Väčšina zberateľov sa, z kapacitných a predovšetkým
finančných príčin (nebol to vôbec lacný špás!), nemohla
zúčastniť na lete a svoje zásielky odoslali do
Frankfurtu, kde boli až do štartu deponované.
Opečiatkovali ich dennou pečiatkou letiska. Týchto
pečiatok bolo osem a Iíšili sa rozlišovacími písmenami
a — h. Palubnú pečiatku však mohla dostať len
zásielka, ktorú podal účastník letu do zvláštnej
poštovej schránky priamo na palube Hindenburga,
vrcholnou by bola kombinácia palubnej pečiatky a
hárčeka..., ale také zberateľské šťastie sa na mňa
neusmialo.
Dosť však bolo lietania, poďme na pevnú zem.
Vyzdobený Berlín, výkladná skriňa „nového"
Nemecka, robí všetko, aby presvedčil o svojej
predchnutosti olympijskými ideálmi. Všetko klape,
väčšinu zodpovedných funkcií v organizačnej sieti
prevzali vysokí dôstojníci. Na nákladoch sa nemuselo
šetriť. Na výstavbe olympijských športovísk sa
podieľalo 500 firiem a denne tam pracovalo 2600
robotníkov. Ich centrom bol štadión postavený podľa
projektu Wernera Marcha (2). Ten bol, spolu s bratom
Walterom aj autorom urbanistického návrhu Ríšskeho
športového poľa, za ktorý dostali zlatú olympijskú
medailu v architektonickej súťaži Xl. OH.
V usporiadaní veľkolepých akcií mali fašisti
nepochybne prax. Masové nástupy ako súčasť zjazdov
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jedinej strany, ktoré sa tradične konali v
Norimbergu (3) boli pre nezaujatého diváka
strhujúcim zážitkom.
Na olympijskom štadióne sa po prvý raz v
dejinách prenosovej techniky rozsvietili dnes už
trochu archaicky pôsobiace obrovské televízne
kamery (4), ktoré prenášali dianie do viacerých
veľkých kín v meste, lebo záujem o hry bol
väčší než stotisícová kapacita štadióna:
Otvorenie hier znamenalo pre predsedu MOV
Henri de Baillet-Latoura nemalý otras. Prečo?
Otváraciu formulku mala, ako kázala tradícia,
predniesť hlava štátu. A tou bol ríšsky kancelár
a vodca Adolf Hitler. Ríšsky kancelár mal totiž
okrem iných záľub predovšetkým jednu: fanaticky rád rečnil. A stotisícová kulisa bola presne
to, čo mal rád. Nečudo, že sa predseda MOV
obával, aby k jednej „povinnej" vete nepripojil
führer hodinový prejav. Nebola to planá obava,
malú ukážku zažili členovia MOV na recepcii,
ktorá predchádzala otvoreniu hier. „Kto chce
zachrániť národ, môže myslieť len heroicky" tak
skromne dokázal Hitler charakterizovať svoje
myšlienkové pochody. A kto tomu neverí, nech si
prečíta tento citát na hárčeku vydanom v roku 1937
na oslavu „okrúhlych" 48. narodenín vodcu (5).
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Owensova
olympiáda
História Hitlerom nepodanej ruky Owensovi je
rovnako
vytrvalá
ako
nepravdivá.
V
predchádzajúcej kapitole sme vysvetIili, že obrad
blahoželania víťazom, samozrejme hlavne
nemeckým, ktorý chcel Hitler zavíesť, mu BaillerLatour nedovolil. A tak Hitler nemal čo Owensovi
blahoželať. Owens to napokon nepotreboval.
Svojím výkonom dokázal, že čierny, „menejcenný
podčlovek" sa môže smelo postaviť nordickému
„nadčloveku". Pravdou je, že práve prehra
domáceho diaľkára Lutza Longa zrejme führera
roztrpčila, a tak ani nevyčkal na medailový
ceremoniál. Sympatický Long, ktorý svojím
súperom iste nepohrdol, viedol platným pokusom
a zlato mal na dosah. Owens však posledným
skokom prekonal ako prvý na európskej pôde
hranicu ôsmich metrov a získal už druhú zlatú
medailu na berlínskych hrách. Stačilo mu na ňu „len"
806 cm. Rok pred hrami dokázal v Ann Arbore prekonať
za 46 minút päť svetových rekordov a jeden vyrovnať.
Do diaľky vtedy skočil 813 cm. Tento výkon bol
svetovým rekordom až do augusta 1961, keď ho o 8 cm
prekonal Ralph Boston.

Provizórne R-nálepky používali už i na olympijskom
štadióne v Amsterdame v roku 1928, no tam bol domicil
(miesto použitia) vyznačený len odtlačkom gumovej
pečiatky. Nemecká pošta s typickou dôslednosťou
pripravila desiatky tlačených R-nálepiek, líšiacích sa pri
rovnakom domicile typom písma a rozlišovacím
písmenom. Na našom doporučenom liste to je písmeno
„a” vpravo na R-nálepke (3). Je na ňom však i iná
zaujímavosť. Použité známky hodnôt 3, 4, 6 a 12 fenigov
sú nalepené v dvojiciach. Okrem bežných, v hárkoch
tlačených známok a olympijských hárčekov, o ktorých
sme už hovorili, vyšli nižšie hodnoty okrem 8-fenigovej i
v hárkoch v sútlačiach. Striedali sa v nich zvislé pásy
spomínaných hodnôt, ktoré sa predávali v celkoch po
päť kusov z každej hodnoty v tzv. známkových zošitkoch.
Táto praktická vec, ktorá dá používateľovi služieb pošty
„k ruke" praktickú zostavu známok najpoužívanejších
nominálnych hodnôt, nemá u nás, na rozdiel od iných
krajín (Francúzsko, Švédsko, Nemecko či USA) veľkú
tradíciu. Pokus o zavedenie ,automatov" na známkové
zošity v 70-tych rokoch sa skončil neúspechom.
Nemecký zošitok z roku 1936 (4) je prvým
„olympijským". Ten vyobrazený nesie na obale
uhlopriečky pás a na vnútornej ploche obalu praktickú
informáciu o poštových tarifách do zahraničia v štyroch
jazykoch. Vzhľadom na menší náklad je vzácnejší ten
„bez pásu", kde bol text len v nemčine. Hľa, služba
zákazníkom, ktorí však zároveň prispeli na organizáciu
hier - ved' z ceny zošitka 2 marky tvoril 75 fenigov
príplatok!
MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.

Americká známka pripomenula Jamesa Clevelanda
Owensa (1913-1980) až po vyše polstoročí, no v USA už
tradične nezobrazujú na známkach ešte žijúce osobnosti
(1). A pripomenula ho v tej najtypickejšej podobe - na
štarte šprintu. Okrajové kusy na hornom, resp. dolnom
okraji tlačového hárku nesú i krátky vysvetľujúci text, no
ak ho niekto dodnes nepotrebuje, tak je to práve „Jesse"
Owens. Na Xl. OH získal ešte tri zlaté medaily. V behu na
100 m najprv v medzibehu vyrovnal výkonom 10,2 s
vlastný svetový rekord z roku 1935, no pre prílišnú
podporu vetra nemohol byť uznaný: Apropos, vydržal
byt' svetovým 21 rokov. Vo finále zabehol „len" 10,3, no
i na OH v Melbourne v roku 1956 by s ním stovku vyhral
s prehľadom! Ďalšie zlaté získal na dvojnásobnej
šprintérskej trati a rozbiehal i víťaznú americkú štafetu,
ktorá časom 39,8 s vytvorila v behu na 4 x100 m nový
svetový rekord. Štyri zlaté na jednej olympiáde v
„Owensových" disciplínach dokázal zopakovať až po viac
než polstoročí v Los Angeles Carlton (Carl) Lewis. Na
„svoju" známku v USA si ešte počká...
Okrem pestrej škály ručných pečiatok existuje menej
pestrý výber olympijských R-nálepiek, ako sa medzi
filatelistami nazývajú nálepky, ktoré poznáme už viac
než sto rokov z doporučenej korešpondencie (2).
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Hry XXXII. olympiády

TOKIO 2020

Tokio, hlavní město Japonska s 13 miliony obyvatel ležící na ostrově Honšú, se stane pátým městem v
historii, kde se hry uskuteční již podruhé. Naposledy se zde OH konaly v roce 1964.
Kandidaturu na pořádání XXXII. OH podaly Tokio, Istanbul, Madrid, Řím, Dauhá a Baku. Řím
kandidaturu stáhl poté, co nedostal finanční záruky italské vlády. Kandidatury měst Baku a Dauhá nebyly
povýšeny na oficiální kandidátský status. K hlasování tak byl členům MOV předložen seznam tří
vybraných kandidátů - Istanbul, Madrid a Tokio. Ti pak 7. září 2013 na 125. zasedání MOV v Buenos
Aires zvolili pořadatelem Tokio.
Město
TOKIO
ISTANBUL
MADRID

1.kolo
42
26
26

rozstřel
-49
45

2.kolo
60
36
--

Program Her tvoří 33 sportovních odvětví. Novými sporty v programu olympijských her se staly
karate, skateboarding, sportovní lezení, surfing a po osmi letech se vrací baseball a softball.
Na OH se představí historicky největší počet sportovkyň, MOV chce v budoucnu v rámci Olympijské
agendy 2020 dosáhnout úplné rovnováhy pohlaví na olympijských hrách. V Tokiu se tak nově stane v
judu a jachtingu.
Logo zobrazuje prstenec propojených modrých obdélníků. Obdélníky v barvě indigo mají tři různé
velikosti, což má reprezentovat různé země i kultury.
Maskot Miraitowa je modrobílá futuristická postavička, která v sobě spojuje tradici a inovaci. Jméno
Miraitowa vzniklo kombinací slov "mirai" - budoucnost a "towa" - věčnost.
Olympijská pochodeň má tvar lístků sakury. Autoři se inspirovali svou typickou třešní i z toho
důvodu, že právě v březnu (26.), kdy štafeta příští rok ve Fukušimě začne, sakura po celé zemi kvete.
Pochodeň je v barvě růžového zlata, je vyrobena z hliníku, vysoká 71 cm a váží 1,2 kg. Kolem středu
s plamenem je pět lístků, které symbolizují pět olympijských kruhů.
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Místo startu olympijské štafety, J-Village, Naraha a Hirono, prefektura Fukushima

Olympijská sportoviště
Celkem 11 sportovišť se nachází v tzv. zóně dědictví (Heritage Zone). Mnohem větší koncentrace
sportovišť - 16 - je umístěna v tzv. zóně tokijského zálivu (Tokyo Bay Zone). Zde také vyrostla Olympijská vesnice (Olympic Village - OV) a místo tu také našlo hlavní vysílací a tiskové středisko - IBC/MPC.
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Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sportoviště
Olympic Stadium
Tokyo Metropolitan Gymnasium
Yoyogi National Stadium
Nippon Budokan
Imperial Palace Garden
Tokyo International Forum
Kokugikan Arena
Equestrian Park
Musashino Forest Sport Plaza
Tokyo Stadium
Musashinonomori Park
Ariake Arena
Ariake Gymnastics Centre
Ariake Urban Sports Park
Ariake Tennis Park
Odaiba Marine Park
Shiokaze Park
Aomi Urban Sports Park
Oi Hockey Stadium
Sea Forest Cross-Country Course
Sea Forest Waterway
Kasai Canoe Slalom Centre
Yumenoshima Park Archery Field
Tokyo Aquatics Centre
Tatsumi Water Polo Centre
Makuhari Messe Hall A
Makuhari Messe Hall B
Tsurigasaki Surfing Beach
Saitama Super Arena
Asaka Shooting Range
Kasumigaseki Country Club
Enoshima Yacht Harbour
Izu Velodrome
Izu MTB Course
Fuji International Speedway
Fukushima Azuma Baseball
Stadium
Yokohama Baseball Stadium
Sapporo Dome
Miyagi Stadium
Ibaraki Kashima Stadium
Saitama Stadium
International Stadium Yokohama

Sport / disciplína
Zahájení a zakončení OH, atletika, fotbal utkání o medaile
stolní tenis
házená
judo, karate
atletika - chůze
vzpírání
box
jezdectví - drezúra, parkur, military
badminton, moderní pětiboj - šerm
fotbal, ragby, moderní pětiboj - plavání,
střelba, jízda na koni, přespolní běh
silniční cyklistika - start
volejbal
sportovní gymnastika
cyklistika - bikros, skateboarding
tenis
dálkové plavání a triatlon
plážový volejbal
basketbal - 3x3, sportovní lezení
pozemní hokej
jezdectví - všestranná způsobilost
rychlostní kanoistika, veslování
kanoistika - vodní slalom
lukostřelba
plavání, skoky do vody, synchronizované
plavání
vodní pólo
taekwondo, zápas
šerm
surfing
basketbal
sportovní střelba
golf
jachting
dráhová cyklistika
horská kola
silniční cyklistika - cíl, časovka jednotlivců
baseball, softball
baseball, softball
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal

Mimo dvě hlavní zóny se nacházejí další sportoviště v Asace (střelba) a Saitamě (basketbal). Ostatní
jsou umístěna mimo mapku. Jde o Tsurigasaki (surfing), Kasumigaseki (golf), Enošimu (jachting), Izu
(dráhová cyklistika a horská kola) - okolo 145 km od Tokia. Nejvzdálenější je cyklistická trať pod horou
Fudži a stadióny na baseball a softball ve Fukušimě a Jokohamě, asi 250 km od Tokia. Fotbalový turnaj
budou mimo Tokio hostit města Sapporo, Mijagi, Ibaraki, Saitama a Jokohama.
Při psaní této části a použití reprodukcí bylo čerpáno z webových stránek: tokyo2020.org .
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K 125. zasedání MOV byla požívána argentinská
příležitostná razítka, vyobrazená v úvodu článku.
První vlaštovky Japonské poštovní správy na
filatelistickém poli se objevily v roce 2017, kdy byly
vydány celinové dopisnice s příplatkem (52+5 jenů)
ve prospěch organizačního výboru. Zobrazují loga
olympijských a paralympijských her a různé
obrazové motivy.

I v následujícím roce se objevily podobné
dopisnice (62+5 jenů), tentokrát připomínající
maskoty olympijských (Miraitowa) a paralympijských
her (Someity). Dopisnice zpravidla sloužily k napsání
novoročních přání.
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Odpočítávání posledních 500 dní do zahájení OH 2020 připomenula Japonská pošta vydáním aršíku o
deseti známkách s příplatkem (82+10 jenů). Stalo se tak 12. března 2019 nákladem milion kusů. Sto
jenů z každého prodaného aršíku půjde do rozpočtu her, celkem by tak mohl organizační výbor získat až
900.000 USD. Hlavním motivem známek jsou loga a maskoti olympijských a paralympijských her,
hlavní olympijský stadion a hala pro házenou. Existují také razítka 1. dne vydání.

Výčet filatelistických dokumentů, zejména razítek, není
pravděpodobně vyčerpávající. Vycházím z mně dosud
známých dokumentů, nebo těch, které vlastním. Velmi rád
uvítám vaše doplňující informace (reprodukce) o
materiálech v tomto příspěvku nepublikovaných.

Hry XXXII. olympiády
Tokyo 2020
budou slavnostně zahájeny
na Olympijském stadiónu
v pátek 24.7. 2020
a ukončeny v neděli 9.8. 2020
Radek Jásek
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TŘIKRÁT Z TENISOVÝCH KURTŮ
Monako vydalo 5.2.2019 jako tradičně příležitostnou známku (nominální
hodnoty 2,10€, katalogové číslo Mi 3430) k tenisovému turnaji Rolex
Monte-Carlo Masters.
Monte-Carlo Rolex Masters 2019 byl profesionální tenisový turnaj mužů,
hraný jako součást okruhu ATP Tour, v areálu Monte Carlo Country Clubu na
otevřených antukových dvorcích. Probíhal mezi 14. až 21. dubnem 2019
ve francouzském příhraničním městě Roquebrune-Cap-Martin u Monte
Carla jako sto třináctý ročník turnaje! Pojedenácté se oficiálním generálním
sponzorem stala švýcarská hodinářská společnost Rolex, jejíž název byl
součástí oficiálního pojmenování.
Nejvýše nasazeným hráčem ve dvouhře se stal první tenista světa Novak
Djoković ze Srbska jenž ve čtvrtfinále podlehl Medveděvovi. Devátý singlový titul na okruhu ATP
Tour, osmý antukový a vůbec první ze série Masters vybojoval 31letý Ital Fabio Fognini, jenž se
posunul na nové kariérní maximum, 12. příčku žebříčku. Premiérovou společnou trofej si ze čtyřhry
odvezl pár Chorvatů Nikola Mektić a Franko Škugor.
Davis Cup by BNP Paribas 2018, byl 107. ročník nejdůležitější tenisové týmové soutěže mužů,
které se účastnilo přes sto třicet národních družstev. Vítězem se stalo Chorvatsko, které ve finále
zdolalo nejvýše nasazenou Francii 3:1 na zápasy. Finálový duel se druhý rok v řadě odehrál na
halové antuce v Lille. Dva body z dvouher získal 30letý Marin Čilić a páteční singl vyhrál také Borna
Ćorić. Chorvaté tak po triumfu z roku 2005 podruhé v historii zvedli nad hlavu „salátovou mísu“ pro
šampiony soutěže.
V důsledku přijaté reformy Davis
Cupu v srpnu 2018 na zasedání ITF
v Orlandu se jednalo o poslední
ročník Světové skupiny s šestnácti
členy a vyřazovacím systémem od
osmifinálové fáze. Mezistátní utkání
se naposledy hrála ve třech dnech,
na tři vítězné sety a v domácím
prostředí jednoho z dvojice
soupeřů. Od roku 2019 byl zaveden
jednotýdenní finálový turnaj s 18
účastníky na neutrální půdě.
Finálového turnaje v roce 2019 se
zúčastní i čeští reprezentanti, kteří
v baráži porazili domácí Maďary 3:2.
Chorvatská pošta vydala 28.3.2019 úspěšným tenistům dvě známky
v aršíkové úpravě.
Pošta USA vydala 23.4. 2019 příležitostnou známku věnovanou tenisové
šampiónce Maureen Conolly-Brinker. Maureen (17. září 1934 - 21. června
1969) známá jako “Little Mo“ (malá Mo), byla americká tenisová hráčka,
vítězka devíti Grand Slamů v dvouhře na počátku padesátých let. V roce 1953
se stala první ženou tenisové historie, která vyhrála všechny čtyři Grand
Slamové turnaje během jednoho kalendářního roku. Následující rok, v červenci
1954, si při jízdě na koni vážně zranila pravou nohu a ukončila svou soutěžní
tenisovou kariéru ve věku pouhých 19 let!
-jpb23

Stručně na závěr:

3.
1.
2.

4.
5.

6.

8.
7.
1. Aruba, 28.9.2018, Parasailing
2. Španělsko, 17.5.2019, Final Four Vitoria – Gasteiz 2019
3. Ázerbájdžán, 9.2018, MS v judu 2018, Baku
4. Sýrie, 3.2019, Syrský sportovní den
5. Kosovo, 9.10.2018, Fadim Vokrri, fotbalista a představitel FIFA
6. Arménie, 26.7.2018, 100 let arménského atletického svazu
7. Monako, 9.8.2018, 20 let Monaka v Mezinárodní unii pětiboje
8. Alandy, 8.3.2019, Severské bruslení
9. Itálie, 15.3.2019, 175 let královské gymnastické společnosti v Turíně
10. Polsko, 18.4.2019, 100 let polského Sokola

9.

10.

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba,
Stanislav Kamenický, Pavol Ondráška a Peter Osuský.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další
příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 15. července 2019
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@OLYMP-SPORT.CZ, HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ

Předseda
Čest. předseda
Místopředseda
Sekretář
Redaktor
Knihovník

Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc
joseph.koci@seznam.cz
Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod petrasek@olymp-sport.cz
Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9
ladajan55@seznam.cz
Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13
divis@olymp-sport.cz
Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno
petras.jan13@seznam.cz
Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky
radek.jasek@seznam.cz
24

