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 Jarní setkání společnosti Olympsport se uskuteční  
v Brně v sobotu 25. dubna 2020 

 

Setkání nestorů olympijské a sportovní filatelie 

v Českém Brodě zorganizoval Václav Diviš 
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                                              ČLENOVÉ VÝBORU OLYMPSPORTU 
 

 
 

Podzimní setkání členů společnosti OLYMPSPORT 
 

    
   V pořadí již 77. setkání členů námětové společnosti OLYMPSPORT se vrátilo po několika letech do 
známého prostředí - salónku Českého střeleckého svazu v Praze 7, Holešovicích. Předseda společnosti, 
pan Josef Kočí, zde 9. listopadu přivítal 21 členů a dva hosty - předsedu polského klubu OLIMPIJCZYK, 
pana Dr. Romana Babuta a pana Pravoslava Kukačku a omluvil nepřítomné členy, pány Jana Petráse, 
Jaroslava Petráska a Zdeňka Svědiroha. Uvítán byl též nový člen, pan Ivo Pospíšil, redaktor deníku 
Sport. 
   Výbor OS rozhodl, že členové, kteří dosáhnou na různá životní jubilea, obdrží pamětní list. Ty byly 
následně předány Gerhardu Kraklovi, Josefu Dobrovskému, Josefu Farskému, Vojtěchu Jankovičovi, 
Ladislavu Kajabovi, Zbyňku Loučnému, Miroslavu Pšeničkovi a Zdeňku Svědirohovi. 
   Dále předseda společnosti připomenul 50 let spolupráce společnosti OLYMPSPORT a klubu OLYM-
PIJCZYK. K této příležitosti připravil Olympsport tiskový list s portréty Jaroslava Petráska a Romana 
Babuta a obálku s přítiskem. Předseda zhodnotil letošní emisní činnost - zatím bylo vydáno 12 dopisnic 
a obálek s PR, SR, OVS, přetrvávají problémy ohledně emisní činnosti (sportovní a především 
olympijská tematika) České pošty. Webové stránky společnosti dostanou novou podobu (přechod na 
Wordpress), na jaro příštího roku je také plánována aukce. O účasti exponátů členů OS na národní 
výstavě Liberec 2019 pohovořili Josef Kočí a Vojtech Jankovič. Zazněly rovněž informace o veletrhu 
ve Veroně, Veronafil, 22.-24. listopadu 2019 a o World Fair of Olympic collectors, který se uskuteční 
4.-6. září 2020 v Arteně poblíž Říma. Olympsport obdržel od AICO grant k uveřejnění zpravodajů z let 
1968-2018, které je potřeba oskenovat. Najde se někdo, kdo s tímto úkolem pomůže? 
   Poté předal Josef Kočí slovo Dr. Romanu Babutovi, který velmi zajímavým a odborným výkladem 
seznámil přítomné se svým exponátem TO SURVIVE WITH THE HONOUR … Sport and Olympic Spirit 
in German Camps for the Polish Prisoners of War (PŘEŽÍT SE CTÍ ... Sport a olympijský duch v 
německých táborech pro polské válečné zajatce). 
   Novinář a také náš nový člen, Ivo Pospíšil, přiblížil poutavým vyprávěním a fotografiemi atmosféru 
zářijového Mistrovství světa v basketbale v Číně, kterého se pracovně zúčastnil a na kterém obsadili 
čeští basketbalisté výborné 6. místo. 
   Diskuse přítomných a výměna filatelistických materiálů zakončily vydařené dopolední setkání. 
Poděkování za jeho perfektní přípravu a organizaci patří panu Ladislavu Janouškovi. Příští setkání se 
uskuteční na jaře příštího roku v Brně, 25. dubna. 

Radek Jásek 
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Vizitka nového člena Olympsportu 
Ivo Pospíšil, redaktor Sportu. Tel. 607 516 026, e-mail: ivan.spesny@seznam.cz 

Adresa: Firkušného 1500/4, 104 00 Praha 10 
 

 
Fotogalerie ze setkání společnosti Olympsport v Praze 
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(foto Ladislav Janoušek 
 a Radek Jásek)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Novinky Olympsportu a České pošty 
 

 

D r u h á  z l a t á   
z  Ev r o p sk ý c h  h e r  2 0 1 9     
 
   Druhou zlatou medaili z Evropských her 
2019 v Minsku získal dráhový cyklista Tomáš 
Bábek v disciplíně kilometr s pevným startem. 
I jeho vítězství Olympsport připomenul 
příležitostným strojovým razítkem, známkou s 
přítiskem (tzv. personal stamp) a obálkou s 
přítiskem (OS-19/12). Razítko bylo používáno 
na poště Praha 1 ve čtvrtek 10.10.2019. S 
razítkem jsme se opozdili, protože získat 
souhlas od Tomáše Bábka nebylo vůbec 
jednoduché, vzhledem k jeho závodnímu 
vytížení.  
   Nakonec měl Tomáš zájem o větší množství 
TL se známkami s přítiskem a orazítkovaných obálek. Vše mu osobně předal v Brně, kde Tomáš Bábek 
žije a trénuje, redaktor Zpravodaje. Vznikly pěkné fotografie a byl navázán důležitý kontakt, kdyby to 
Tomášovi na olympiádě v Tokiu cinklo.   
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P r v n í  č e sk ý  m i s t r  s v ě t a  n a  sk e e t u  
 

   Zlatá medaile Tomáše Nýdrleho je vůbec v první medailí v seniorské 
kategorii českého i československého skeetu. Třicetiletý reprezentant 
svůj životní závod 6. července 2019 v italském Lonatu vyšperkoval 
bezchybným výkonem ve finále, čímž vyrovnal světový rekord. Přitom 
teprve až 27. června 2019 na Evropských hrách v Minsku vybojoval 
první individuální medaili z velké akce v kariéře. 
   V družstvech získali naši senioři titul mistra světa v letech 1990, 
2001 a 2002. Na medaili z mistrovství světa na skeetu v jednotlivcích 
v kategorii seniorů čekali naši střelci dlouhých 72 let, poprvé se střílel 
skeet na MS ve Stocholmu v roce 1947. 

Převzato z www.myslivost.cz 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Olympsport si tento výjimečný úspěch připomenul příležitostným otiskem výplatního stroje a 
obálkou s přítiskem (OS-19/14). Na poště Praha 1 byly zásilky oráženy OVS 8.11.2019. 
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H o š i  d ě k u j e m e !  
 
To je hlavní sdělení na razítku k 77. setkání 
Olympsportu. Poděkování patří českým 
basketbalistům za jejich výkony, 
předvedenou hru a zisk fantastického šestého 
místa na letošním světovém šampionátu. 
Olympsport připravil příležitostné strojové 
razítko a dopisnici s přítiskem (OS-19/13). 
Razilo se v den setkání OS 9.11.2019 na 
hlavní poště Praha 1. 
                                                       -jpb- 
 

 
 
 
50 let spolupráce OLYMPSPORT – OLIMPIJCZYK 
 
   Když letos v květnu na 25. světovém veletrhu olympijských sběratelů ve Varšavě hlavní organizátor 
veletrhu a předseda klubu Olimpijczyk, dr. Roman Babut, kývl na pozvání do Prahy na podzimní 
setkání Olympsportu, přemýšleli členové Olympsportu, co připravit. Nakonec vznikl tiskový list se 
známkami s přítisky, na kterých jsou, jak je uvedeno v titulku a úvodní straně Zpravodaje, nestoři 
olympijské a sportovní filatelie Roman Babut a Jaroslav Petrásek. Připomenuta byla dlouhodobá 
spolupráce a pevné přátelství nejen těchto dvou velkých kamarádů, ale také obou sesterských 
společností.  
   Kdo máte zájem o tento tiskový list se známkami s přítiskem, můžete si ho objednat u 
místopředsedy OS Ladislava Janouška. Cena TL je Kč 400,-. Tiskový list ani obálky s přítiskem, které 
byly určeny pouze hlavním protagonistům, nejsou součástí novinkové služby.      

-jpb- 
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 Hry XXXII. olympiády   TOKIO  2020 
 

 

333 dní, které zbývaly do zahájení her (26. srpna 2019), je spojeno s vydáním dalšího aršíku s deseti 
známkami s příplatkem (84+10 jenů). Známky zobrazují logo olympijských a paralympijských her 
v různých barvách (stříbro-zlato-bronz) nad sebou a doplňují je razítka 1. dne vydání. 
 

 
 
                 Ukázky soukromých FDC s razítky prvního dne vydání.  
 

 



60 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
   A dodatečně ukázka 
soukromých FDC s razítky 
prvního dne vydání prvního 
aršíku s olympijským stadiónem. 
 

K novému, olympijskému, roku 
2020 byly dány 1. listopadu do 
oběhu celinové dopisnice 
(63+5), opět s příplatkem ve 
prospěch Organizačního 
výboru OH. Na dvou z nich 
vidíme v obrazové části 
olympijský stadion, loga a 
maskoty olympijských a 
paralympijských her. 
A – obrazová část dopisnice 

 B – textová část s natištěnou 
známkou 

← A 
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                             B 
 
 

 
 

                                                             A 
  B                                                                                Zpracoval Radek Jásek 
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ÚSPĚCHY ČESKÉHO BIATLONU 
 

ve filatelii 
 
 
 

 
 
 

  

2003 - 2018 
 
 
 
                                                                 autor: Ladislav Janoušek 
 
 
   Od tohoto čísla budeme na stránkách Zpravodaje pravidelně na pokračování 
uveřejňovat exponáty členů společnosti Olympsport. A začínáme exponátem 
místopředsedy Ladislava Janouška o sportu, který za posledních deset let 
zaznamenal strmý vzestup popularity a nám přinesl mnoho radosti a medailí 
z velkých sportovních akcí. Tím sportem je samozřejmě biatlon.   
   Pokračování najdete na straně 68, z toho důvodu, aby článek Olympijští medailisté a filatelie byl jako 
vždy umístěn uprostřed časopisu. Děkuji za pochopení.                                                                                           
                                                                                                                                                                     redaktor    
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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 4 )  

 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (8. část) 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                      (pokračování z minulého čísla) 
GYMNASTIKA 
 
NDR – stříbro v soutěži družstev mužů a bronz v soutěži družstev žen 
FM Z  GRENADA a GRENADINY   1989 Yv. 967 (964/7) Mi. 1113 (1111/8) 
 
GOGOLADZE „Lado“ Vladimir (SSSR) – zlato v soutěži družstev 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 214 (211/5) 
 
IKETANI Yukio (Japonsko) – bronz v soutěži družstev mužů a bronz v prostných (spolu s Lou Yun, Čína) 
FM Z  GRENADA 1989 Yv. BF208 (208/9) Mi. BF217 (217/8) 
 
SHUSHUNOVA Yelena (SSSR) – zlato v soutěži ženských družstev, zlato v soutěži jednotlivkyň, stříbro ve cvičení 
na kladině a bronz ve cvičení na hrazdě 
FM Z  NEVIS  1992 Yv. 633 (630/3) Mi. 665 (659/66) 
 
SILIVAS Daniela (Rumunsko) – zlato v prostných, zlato ve cvičení na bradlech, zlato ve cvičení na kladině, stříbro 
v soutěži ženských družstev, stříbro v soutěži jednotlivkyň a bronz ve cvičení na koni 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. 199 (199/200) Mi. BF250 (4509/12) 
     Yv. BF199 Mi. 4509 (4509/12) 
 
SSSR – zlato v soutěži družstev žen a zlato v soutěži družstev mužů 
FM Z  TANZANIA 1989 Yv. BF86 Mi. BF99 (598) 
 
LOU Yun (Čína) – zlato ve cvičení na koni a bronz v prostných (spolu s Iketani Yukio, Japonsko) 
(další filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
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JUDO 
 
LEGIEN Waldemar (Polsko) – zlato ve váze do 78kg (polo-střední) 
FM Z  GRENADA 1995 Yv. 2571 (2570/7) Mi. 
 
SAITO Hitoshi (Japonsko) – zlato ve váze nad 95kg (těžké) 
FM Z  SIERRA LEONE 1989 Yv. 939 (938/41) Mi. 1165 (1164/71) 
 
WIENEKE Frank (BRD)- stříbro ve váze do 78kg (polo-střední) 
SEISENBACHER Peter (Rakousko) - zlato ve váze do 86kg (střední) 
(další filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ 
 
MAENZA Vincenzo (Itálie) – zlato ve váze lehké muší (do 48kg) 
MIYAHARA Atsuji (Japonsko) – stříbro ve váze muší (48-52kg) 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
SIKE András (Maďarsko) – zlato ve váze bantamové (52-57kg) 
FM Z  PANAMA 1989 Yv. 1053 (1052-4+A541)  Mi.1685 (1684/7) 
  SIERRA LEONE 1989 Yv. 941 (938/41) Mi. 1171 (1164/71) 
 
 
ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU 
 
 
GOBEDISHVILI David (SSSR) – zlato ve váze supertěžké (100-130kg) 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 214 (211/5) 
    (reprodukce viz u Vladimir Gogoladze, gymnastika) 
 
KHABELOV Yuri (SSSR) – stříbro ve váze těžké (90-100kg) 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 215 (211/5) 
 
PUSCASU Vasile (Rumunsko) – zlato ve váze těžké (90-100kg) 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200) Mi. BF251 (4513/6)  
   Yv. BF Mi. 4515 (4513/6) 
 

 

SATO Mitsuru (Japonsko) – zlato ve váze muší (48-52kg) 
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FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 974 (972/5) Mi. 1115 (1111/8) 
 
SCHRÖDER Andreas (NDR) – bronz ve váze supertěžké (100-130kg) 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 964 (964/7) Mi. 1112 (1111/8) 
 
TRSTENA Saban (Jugoslavie) – stříbro ve váze muší (48-52kg) 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 

 
PLAVÁNÍ 
 
ARMSTRONG Duncan (Austrálie) – zlato na 200 m volný způsob a stříbro na 400m volný způsob 
FM Z  AUSTRALIE 1996 
(poštovní předplacená karta k vydání Durack 1912, viz reprodukce u Rose Murray, XVI. Olympiáda) 
 
BASHKATOV Yuri (SSSR) – stříbro ve štafetě na 4x100m volný způsob 
FM  Z  MOLDÁVIE 1992 Yv 32 (31/2) Mi. 37 (36/7) 
 
BIONDI Matthew (USA) – zlato na 50m volný způsob, zlato na 100 v.z., zlato ve štafetě na 4x100 v.z., zlato ve 
štafetě na 4x200m v.z., zlato v polohové štafetě na 4x100m v.z., stříbro na 100m motýlek, bronz na 200m v.z. 
FM Z  Středoafrická republika   1989 Yv. 804 (803/5+A3818) Mi. 1356 (1355/8) 
     Yv. 803/5+A3818 Mi. 1355/8 
     Yv. 804 jako BF Mi. BF456 (455/8) 
  DOMINIKA 1996 Yv. 1771 (1767/74) Mi. 1988 (1984/91) 
  SIERRA LEONE  1989 Yv. 940 (938/41) Mi. 1168 (1164/71) 
 
NDR – stříbro v mužské štafetě na 4x200m volný způsob 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 972 (972/5) Mi. 1116 (1111/8) 
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GROSS Michael (NSR) – zlato na 200m motýlek a bronz ve štafetě na 4x200m volný způsob 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
HUNGER Daniela (NDR) – zlato v polohovém závodě na 200m, zlato ve štafetě na 4x100m volným stylem a bronz 
v polohovém závodě na 400m, v soutěži žen 
FM Z  SIERRA LEONE 1994 Yv.  Mi. 2235 (2227/50) 
 
LÓPEZ Miró Sergio (Španělsko) – bronz na 200m prsa 
FM Z  ŠPANĚLSKO 1996 Yv. 3006 (3002/10) Mi. 3271 (3267/75) 
     (se jmény vítězů vytištěnými na okraji aršíku) 
 
LUNG Noemi Ildikó (Rumunsko) – stříbro v polohovém závodě na 400m a bronz v polohovém závodě na 200m, 
v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200) Mi. BF251 (4513/6) 
     Yv.  Mi. 4514 (4513/6) 
 
NESTY Anthony (Surinam) – zlato na 100m motýlek 
FM Z  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2588 (2577/95) 
          (jméno na přetisku známky ze série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře) 
  SURINAM  1988 Yv. 1137 Mi. 1282 

1988 FDC s razítkem používané v Paramaribo 1.11.1988 
 
NORD Kathleen (NDR) – zlato na 200m motýlek v soutěži žen 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1995 Yv. 1746 (1742/7) Mi. 2098 (2094/9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
(pokračování příště)                                                                             Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 
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Ú S P Ě C H Y  Č E S K É H O  B I A T L O N U   v e   f i l a t e l i i              1 .  č á s t  
 

SLOVO AUTORA 
 

    Svoji sbírku filatelistických dokumentů o biatlonu jsem začal budovat před více než 20 lety a za tu dobu jsem také 
napsal několik článků o biatlonu pro Olympsport, což je časopis stejnojmenného filatelistického spolku v České 
republice. Později jsem vytvořil dva filatelistické exponáty, které jsem prezentoval na několika soutěžních 
filatelistických výstavách („Biatlon na olympijských hrách“ a „Hvězdy biatlonového sportu“).  
   Doufám, že některý z čtenářů této publikace, bez ohledu na to, zda již podlehl kouzlu těch zoubkovaných „papírků 
s obrázky“ či ne, u sebe objeví nějaký zájem o filatelii, které říkáme obecně filatelie námětová. Prostřednictvím této 
publikace bych rád doložil, že je možné popsat události jakéhokoliv druhu, sportovní nebo jiné, prostřednictvím 
souvisejících poštovních a filatelistických materiálů.  
 

    Tento přehled dokumentuje úspěchy českého biatlonu ve filatelistických materiálech vydaných 
v ČR převážně spolkem sběratelů sportovní a olympijské filatelie OLYMPSPORT ČR a Českou 
poštou, s.p. Proto u jednotlivých sportovců nejsou uvedeny další medailové úspěchy (na ME, 
juniorských a dorosteneckých mistrovství, Universiádě, letním biatlonu atd.). 
Uvedené obrázky jsou oproti originálům zmenšené. 
 

Něco z historie 
   Biatlon je olympijské zimní sportovní odvětví, které spojuje dvě disciplíny - běh na lyžích volnou technikou a 
střelbu z malorážní pušky na kovové terče.  
 

   První závody zorganizovaly v roce 1767 pohraniční hlídky na hranici mezi Norskem a Švédskem. V roce 1924 se 
biatlon (závod vojenských hlídek) objevil jako ukázkový sport na zimních olympijských hrách v Chamonix. První 
mistrovství světa se konalo v Saalfeldenu v Rakousku v roce 1958, roku 1960 se tento sport stal oficiální součástí 
olympiády ve Squaw Valley (USA). 
 

Vojenské hlídky na OH 
Na Zimních olympijských hrách 1924, 1928, 1936 a 1948 byl na programu jako ukázková disciplína zařazen závod 
vojenských hlídek. Do oficiálního programu ZOH ale nebyl zařazen. 

 
Vojenské hlídky na zimní olympiádě 

Místo konání ZOH Účast zemí vítěz Umístění Československa (sestava) 
 

Chamonix 1924 6 Švýcarsko 4. (B. Josífek, J. Mittlöhner, J. Bím, K. Buchta) 
Svatý Mořic 1928 9 Norsko 6. (O. Německý, J. Klouček, J. Bedřich, J. Möhwald  
Garmisch-
Partenkirchen 1936 

9 Itálie 8. (K. Steiner, J. Matčásko, B. Musil, B. Kousour) 

Svatý Mořic 1948 8 Švýcarsko 6. (V. Pavelica, K. Dvořák, J. Šír, O. Skrbek)  

  
Společnost Olympsport ČR vydala 
celinovou dopisnici, razítko 
zobrazuje čs. lyžaře Otakara 
Německého, který na zimní 
olympiádě 1928 startoval také jako 
člen čs. vojenské hlídky, která 
obsadila 6. místo. 
 
O. Německý závodil i v běhu na 
lyžích (18 km) a obsadil 16. místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,50 Kč a OVS: 1,- Kč Evid. č. OS-2/05  
Výplatní strojek (6001826) Pošta 282 23 Český Brod) Použití: 10. 2. 2005 
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   Český svazu biatlonu – ČSB byl založen v roce 1993 a navázal na Československý biatlonový svaz, který byl 
do r. 1990 součástí Svazarmu. V současné době má okolo 1700 aktivních členů, kteří jsou sdruženi v necelé 
sedmdesátce klubů. Svaz je členem Mezinárodní biatlonová unie – IBU (International Biathlon Union), a 
Českého olympijského výboru. 
 

Kateřina HOLUBCOVÁ / Jakešová (* 28. června 1976) 
Startovala na Zimních olympijských hrách 1998, 2002 a 2006 a jejím nejlepším individuálním výsledkem je 19. 
místo ve vytrvalostním závodě (15 km) v Salt Lake City 2002. 
Pětkrát stála na stupních vítězů v závodech Světového poháru. V konečném pořadí Světového poháru obsadila v 
sezóně 2002/2003 osmé místo. Mezi elitní třicítku konečné klasifikace SP se prosadila ještě v dalších čtyřech 
případech. Na kontě má i titul mistryně Evropy. 
 

 

 
Na mistrovství světa 2003 
v ruském Chanty-Mansijsku 
triumfovala ve vytrvalostním 
závodě na 15 km a byla třetí ve 
sprintu (7,5 km).  
 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,- Kč a OVS: 0,40,- Kč Evid. č.: OS-4/03  
Výplatní strojek (60000393) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 2. 5. 2003 do ? 

 
Roman DOSTÁL (* 13. července 1970)  
Startoval na Zimních olympijských hrách 2002, 2006 a 2010, jeho nejlepším individuálním výsledkem je 23. místo 
ze závodu s hromadným startem v Turíně 2006. V závodech štafet pomohl českému týmu k 5. místu v Salt Lake 
City 2002. 
 

 

 
Jeho největším úspěchem byla 
zlatá medaile ze závodu na 20 
km na MS 2005 v rakouském 
Hochfilzenu, kterého dosáhl ve 
svých 34 letech. V závodu 
s hromadným startem byl na 5. 
místě. 
 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,40 Kč a OVS: 1,10,- Kč Evid. č. OS 5/05  
Výplatní strojek (60000393) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 8. 4. 2005 do ? 
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Michal ŠLESINGR (* 3. února 1983)  
Na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně si odbyl svou olympijskou premiéru a přispěl k šestému místu české 
štafety. Ve Vancouveru 2010 startoval ve všech pěti závodech a nejlepším umístěním bylo 16. místo v závodě 
s hromadným startem. Jako finišman české štafety přijel do cíle na 7. místě. Na juniorských MS získal 7 medailí (v 
roce 2002 zlato ve stíhacím závodě).  
 

 

 
Na mistrovství světa 2007 v Itálii 
(Antholz / Anterserlva) získal 
stříbrnou medaili ve sprintu (10 
km) a bronz ve vytrvalostním 
závodě (20 km). 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,40 Kč a OVS: 1,10,- Kč Evid. č. OS 5/07  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 20. 3. 2005 do ? 

 

Mistrovství Evropy v ČR 
Ve dnech 17. – 24. února 2008 se v Novém Městě na Moravě, poprvé v České republice, uskutečnilo biatlonové 
ME a MEJ. Startovalo 144 mužů a žen a 150 juniorů a juniorek z 33 zemí. 
 

 

 
ČR získala sedm medailí, 
stříbrné Michal Šlesingr (20 km) 
a Zuzana Tryznová (sprint), třetí 
byl M. Šlesingr (sprint) a štafeta 
mužů (Šlesingr, Moravec, 
Holubec, Vítek). 
 
Juniorka Veronika Vítková 
získala stříbro (stíhací závod)  
a bronz (sprint) a druhá byla i 
štafeta dívek (V. Zvařičová,  
V. Hořejší, V. Vítková).  

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 7,50 Kč a OVS: 2,50,- Kč Evid. č. OS-1/08  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 20. 2. 2008 do ? 

 

Nové Město na Moravě 
Do nejvýznamnějšího lyžařského centra Vysočiny, se sjíždí každoročně běžecká špička na závod Světového 
poháru „Zlatá lyže“. V roce 2005 vznikl projekt a následná výstavba nových běžeckých tratí, biatlonové střelnice 
„Vysočina Aréna“, tribun pro 9 000 diváků, tiskového střediska a zázemí pro sportovce. Od roku 2008 se zde konají 
mezinárodní a národní biatlonové soutěže.                                  
                                                                                                                                             - pokračování příště -   
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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (VI) 
 
 

MS 1958                     T u r n a j  b r a z i l s k é h o  b e n j a m í n k a  P e l é h o  
    

   Soutěž se hrála opět v Evropě a byla 
do té doby nejreprezentativnější, přestože se kvalifikace 
nezúčastnila polovina členských zemí FIFA. K radosti fanoušků se šampionátu zúčastnily 
všechny čtyři země Velké Británie. Chyběly však Itálie a Uruguay, držitelé čtyř z dosavadních 
pěti mistrovských titulů, kteří neprošli kvalifikací. Poprvé startovalo na MS mužstvo SSSR, 
Tento šampionát objevil pro fanoušky tehdy 
sedmnáctiletého Pelého, hráče FC Santos.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pro Čechoslováky, které vedl bývalý hráč SK Kladno a AC Sparty Karel Kolský, bylo MS smolné. Prokletím se stal 
tým Severního Irska. První zápas vyhráli Irové náhodným gólem 1:0. V druhém utkání proti SRN zahrálo naše 
mužstvo výborně a po poločase vedlo 2:0. Po pauze začal soupeř hrát až brutálně, což anglický sudí Ellis trpěl. V 
60. minutě německý útočník, vrazil brankáře Dolejšího i s míčem do branky, a přesto rozhodčí gól uznal. Po 
velkém náporu Němci pak vyrovnali na 2:2. Vítězství 6.:1 nad Argentinou mělo velký ohlas, ale nám už 
nepomohlo. Dodatečný zápas se Severním Irskem (1:2) při stejném počtu bodů, ale lepším skóre nám nezajistil 
další postup.  
   MS 1958 bylo ochuzeno o hráče Manchesteru United, kteří zahynuli 6.2.1958 při letecké katastrofě u Mnichova 
a také o hráče maďarské reprezentace (Puskás, Boszik, aj.), kteří odešli do exilu po vpádu sovětských vojsk. roce 
1956 do Maďarska. Finále hrané 
v Götteborgu přineslo zajímavý a napínavý 
boj. Švédové sice brzo vedli 1:0, ale Brazilci 
nenechali nikoho na pochybách, že si titul 
zaslouží a rekordní finálovou výhrou 5:2 to 
jasně potvrdili. Hvězdou šampionátu se 
stal zaslouženě Pelé, který okouzlil svými 

K a r e l  K o l s k ý  



71 
 

výkony a vstřelenými góly, celkem jich dal šest. Hattricku dosáhl v semifinále proti Francii 
(5:2), dva vstřelil ve finále Švédsku a jedním gólem rozhodl zápas proti Walesu (1:0).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Králem střelců se stal Francouz Just Fontaine, který se trefil ve 

všech šesti zápasech. Začal hattrickem proti Paraguayi (7:3) a skončil čtyřmi trefami v 
boji o bronz proti SRN (6:3). Jeho rekord 13 gólů na jednom MS nebyl dodnes překonán 
a asi sotva někdy bude. Nejen brazilští fotbalisté byli obratní a rychlonozí, ani jejich 

robustní masér Americo nezůstal pozadu. Když francouzský rozhodčí Maurice Guigue odpískal fnále, vběhl jako 
blesk na trávník a sebral míč, který si Francouz chtěl nechat na památku jako suvenýr!! Když už jsme u rozhodčích, 
tak jedním z nich byl také Slovák Martin Macko, který výborně odpískal zápas Jugoslávie-Paraguay (3:3).  
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  Poprvé v historii mistrovství světa 
byly vydané švédskou poštou dva 
fotbalové sešitky.                  
                   Stanislav Kamenický 
 
 
 
 
 
 

A f r i c a  c u p  o f  N a t i o n s  2 0 1 9  
 
 

   Africa cup of Nations je anglický název pro Africký pohár národů, který se často používá i v České republice. 
Stále se ale vlastně jedná o fotbalové mistrovství Afriky. V letošním roce se poprvé v historii Afrického poháru 
národů zúčastnílo 24 zemí. Hrací formát byl klasický, tak jak ho známe z EURA. Týmy byly nasazeny do šesti skupin 
po čtyřech účastnících, pak následovala vyřazovací část. Turnaj se hrál od 21. června do 19. července v Egyptě. 
  Po 29 letech titul oslavuje Alžírsko, kdežto Senegal se ve finále ani na druhý pokus pod dohledem Aliou Cissého 
nedočkal. Utkání rozhodla jedna šťastná rána Bounedjaha, která mezi tři tyče zapadla jen díky mohutné teči 
Saného, a to hned ve druhé minutě finálového mače.  
   Třetí místo získali fotbalisté Nigérie, kteří se na svůj obligátní osmý bronz z osmi pokusů moc nenadřeli. Tunisko 
porazili 1:0, brankou hned po třech minutách hry. Její autor, Odion Ighalo, se tak s pěti góly stal nejlepším 
střelcem turnaje.  
   Filatelisticky byl Africký pohár národů 2019 připomenut v Alžírsku (17.6.), pořádajícím Egyptě (21.6.) a Maroku 
(24.6.). 

 
 
    
 
 
 

                              
                                                                                                                     -jpb- 
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FILATELISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI OKOLO ČESKÉHO FOTBALU 
 

 
   Zdá se být neskutečné, kolik filatelistických materiálů existuje se vztahem k československému, 
resp. českému fotbalu. Při bedlivém zkoumání pozornému filatelistovi neuniknou různé omyly, 
zajímavosti a kuriozity, které sběratele pobaví, ale také udiví, co všechno je ve filatelii možné a co 
všechno papír snese. Hodně toho o čs. fotbalových materiálech popisuje moje knihovnička 
Olympsportu „Fotbalová Bohemoslovenika“ z roku 1996, ve které jsou už uvedeny mimo jiné různé 
omyly okolo čs. fotbalu.  
   Je zarážející kolik zahraničních poštovních správ nedovede správně určit rozmístění barev na 

československé vlajce. Příkladem mohou být například 
známky k MS 1982 Zaire, Salvadoru, Guinei Bissau a 
Paraguaye k MS 1978 (u známky Salvadoru je to o to 
zarážející, že v sérii k tomuto zoubkovanému aršíku je 
naše vlajka na známce v pořádku, nikomu z tvůrců známek nevadily různé 
vlajky jedné země). O potížích se správným názvem Československo svědčí 
známky Sierry Leone, vydané k  MS 1990. Na tiskovém listu je na známkách 
s vyobrazením našeho týmu vlevo nahoře nápis CZECHESLOVAKIA, na pravém 
okraji tiskového listu pak bezchybný nápis CZECHOSLOVAKIA. Na jiné známce 
ze Sierry Leone je název našeho státu zkomolen na CHECHOSLOVAKIA.  
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   Kuriozity se nevyhýbají ani českým 
fotbalovým reprezentantům. Dokazují 
to různé omyly: na aršíku Gambie k MS 
1990 je Jozef Chovanec uvedený jako 
Holanďan, na aršíku Lesotha k MS 1994 
je dole uvedeno jméno brankáře Jana 
Stejskala, ve skutečnosti se jedná o 
italského gólmana Waltra Zengu a na 
druhém aršíku ze stejného státu je 
naopak zachycený Jan Stejskal, ale 
uvedeno jméno Klause Lindenberga a 
jeho chybná příslušnost k naší 
reprezentaci CZE. Na známce Guyany 
k MS 1994 udělali z Miroslava Kadlece 
Miloslava, na známce Nevisu k MS 
1990 je vidět portugalský fotbalista, 
vedle běžící čs. hráč není k rozeznání, 
ale pod ním je nápis Czechoslovakia. 

Příliš se nepovedla ani známka São 
Tomé e Príncipe k MS 2006, na které 
Pavel Nedvěd vypadá jako Ivánek 
z oblíbené ruské pohádky Mrazík. 
Zajímavou historii mají tři stejné 
známky se stejným motivem vydané 
Sierrou Leone, Tanzánií a Grenadskými 
Grenadinami. Je na nich nejlepší střelec 
MS 1934 Oldřich Nejedlý. Český 
kanonýr je zachycen při střelbě hlavou 
v derby Sparta-Slavia v roce 1931 a je 
vyobrazen zrcadlově.  

    
 
 
Častým jevem bývají uvedené chybné výsledky zápasů. V roce 2002 
vydalo San Marino aršík, kterým připomnělo slavná vítězství Squadry 
Azzury na světových šampionátech. Těžko pochopitelný je výsledek 
finále MS 1934 Itálie – ČSR 4:2, který má být správně 2:1. K prvním 
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omylům týkajících se už jen českého 
fotbalu patří dvě razítka z Itálie. Řečeno 
fotbalovou terminologií první „minela“ se 
týká utkání Poháru UEFA AC Milán – Sparta 
Praha, kde je místo sparťanského znaku 
znak slovenského klubu Spartak Trnava, 
špatný je i název pražského klubu Spartak. 
Další chybné razítko je ze zápasu Poháru 
vítězů pohárů Fiorentina – Sparta Praha, 
kde je okopírovaný opět znak Spartaku 

Trnava. Pěkný omyl se nevyhnul ani našemu sousedovi Slovensku. Ruční razítko připomínající 
památné 20. výročí vítězství ČSSR na ME 1976 v Bělehradu má chybné datum 16.6., správně má 
být 20.6.  

   Ani bývalá ČSR se nevyhnula podivnému omylu. K málo známým raritám patří strojové 
(válečkové) razítko používané pouze 8. září 1936 k finále STEP AC Sparta – FK Austria Vídeň. 
V kruhovém domicilu je překvapivě datum dvakrát: 8.IX.1934 a 8.IX.1936!! Razítko na poštou 
prošlém dopisu patří k našim nejvzácnějším celistvostem.  
   Ani z éry budování socialismu nechybějí „kiksy“ týkající se hlavně SK Slavie. Kolem založení 
slávistického klubu dlouho panovaly nejasnosti. Nakonec se odborníci usnesli na roku 1893. Je ale 

záhadné, proč se jednu dobu 
objevoval nesprávný rok 
1896. Od roku 1983 je opět 
správně 1893. U strojového 
razítka SK Slavia Praha 
z roku 1971 se vloudila malá 
chybička. Schází čárka nad 

písmenem „E“ ve slově KOPANÉ. Na 
závěr trochu fotbalového humoru, který 
lze vypozorovat na známce Gambie 
k ME 2000. Zde je záběr z finále ME 
1996 SRN - Česká republika a podle 
čísla 14 lze poznat „hýždě“ našeho 
reprezentanta Patrika Bergera.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A tak doufejme, že se opět někdy v budoucnu objeví k našemu pobavení další podobné kuriozity a 
omyly týkající se českého fotbalu. 

Stanislav Kamenický    
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Stručně  
na závěr:                                                          
             
 
 
            1.-4. 

 
5.-8.                                                                                 

 
1.-4. Kuba, Barranquilla 2018, 23. sport. hry   
                   Střední Ameriky a Karibiku,   
                   9.7.2018, 4 zn.  
 

5.-8. Čína,  7. CISM hry, 10.7.2019, 4 zn. 
 

9. Itálie,     30. FISU Letní univerziáda Neapol  
                   2019, 3.7.2019, 1 zn. 
 

10. Itálie,   Juventus Turín, mistr Itálie  
                   2018/19, 5.7.2019, 1 zn.  
 
 
 

                                                                                          9.                        10. 
 

   
Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Radek Jásek, 

Laco Kajaba, Josef Kočí a Stanislav Kamenický.    
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší  

na další příspěvky i od Vás. 
 

 
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2020 

 

 
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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Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9                   ladajan55@seznam.cz 
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