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ZPRAVO D AJ ČES KÉ AS OCI ACE
PRO OLY MPI JSKO U A SP ORTOVNÍ F ILATELII

Olympijský oheň vzplál v Olympii, byl předán hostitelské zemi a …
naše těšení na Hry XXXII. olympiády 2020 skončilo. Slavnostní zahájení olympijských her bylo
původně plánováno na 24. červenec 2020 a zakončení na 9. srpen 2020. 24. března 2020 však bylo
po dlouhém rozhodování a vyčkávání rozhodnuto o odložení olympijských her na rok 2021, kvůli
celosvětově se šířící pandemii koronaviru.
Ale vraťme se do řecké Olympie. Zde byl 12. března
2020 podle tradice zapálen posvátný olympijský oheň,
mimochodem v den, kdy u nás od 14. hodiny začal
platit nouzový stav z důvodu ohrožení v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru na území České
republiky. Slavnostní zažehnutí ohně je populární
obřad, ale i v Řecku panovala obava z šíření viru, a
tak se stalo, že slavnostní akt se uskutečnil poprvé po
36 letech od her v Los Angeles bez přítomnosti diváků.
Týden měla štafeta putovat Řeckem, ale den
po slavnostním zapálení byla předčasně
ukončena. Při zastávce ve Spartě přilákala
nečekaně mnoho lidí, přestože národní
olympijský výbor vyzýval, aby se kvůli
pandemii koronaviru na trase štafety lidé
nesrocovali. 19. března 2020 byl olympijský
oheň předán pořádající zemi Her XXXII.
olympiády, Japonsku. Stalo se tak podle tradice
v Athénách na stadionu Panathinaiko, kde se
konaly I. olympijské hry nového věku v roce
1896. Letos v důsledku virové hrozby proběhl
ceremoniál se značně omezeným scénářem a
Řecká část štafety s olympijským ohněm byla den po slavnostním
bohužel opět bez diváků.
zapálení předčasně ukončena.
Foto ČTK/AP
Díky Řecké poště máme zapálení ohně a předání japonským pořadatelům možnost zdokumentovat
pěknými příležitostnými obálkami, na kterých je známka s přítiskem (tzv. personal stamps).

2

Na známce nominální hodnoty 0,72€ je vlající řecká vlajka a na kuponu miska s olympijským ohněm
v rukou kněžky bohyně Héry a stylizovaný olympijský oheň. Příležitostné ruční razítko pak opakuje
motiv se stylizovaným olympijským ohněm. Na obálce k zapálení ohně (viz úvodní stránka
Zpravodaje) je zobrazeno místo, kde slavnostní rituál probíhá, prostranství před troskami chrámu
bohyně Héry. Na druhé obálce je pak stadion Panathinaiko. Obě obálky jsou v levé části doplněny
stylizovaným olympijským ohněm, nahoře logem Řecké pošty a dole nápisem - na první – DOTEK
OLYMPIJSKÉHO OHNĚ 2020 / ŘECKÁ POŠTA . PŘÍLEŽITOSTNÁ PAMĚTNÍ OBÁLKA. Na druhé – TRADICE
OLYMPIJSKÉHO OHNĚ 2020 / ŘECKÁ POŠTA . PŘÍLEŽITOSTNÁ PAMĚTNÍ OBÁLKA.
V Japonsku měla tradiční pouť olympijského ohně začít o týden
později a do slavnostního zahájení her 24. července zavítat do všech
47 prefektur. Již 10. března 2020 vydala Japonská pošta příležitostné
známky k olympijské a paralympijské štafetě. Známky byly tištěny
v tiskovém listě o 10 známkách, vždy po pěti známkách ke každé
události. Nominální hodnota známek je 84 japonských jenů. Než však
štafeta s olympijským ohněm odstartovala, v úterý 24. března 2020
oznámil Mezinárodní olympijský výbor přesunutí olympijských her
v Tokiu na rok 2021. Poprvé v novodobých dějinách byla olympiáda
odložena. Dohodli se na tom prezident MOV Thomas Bach a japonský
premiér Šinzo Abé. Rozhodnutí o přeložení olympijských her vzešlo z
celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19. Nový termín byl
stanoven od 23. července do 8. srpna 2021 a hry by měly nést
stejný název: Hry XXXII. olympiády 2020. Navazující paralympiáda se v Tokiu uskuteční od 24.
srpna do 5. září 2021. Z důvodu přesunu olympiády i paralympiády a odložení olympijské štafety byly
vydané příležitostné známky 31. března 2020 staženy z prodeje.

Přejme si, aby se město Tokio příští rok stalo pátým městem v historii, kde se hry budou konat již
podruhé. Mělo by se tak připojit k Athénám, Paříži, Londýnu a Los Angeles. Poprvé se Letní olympijské
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hry v Tokiu konaly v roce 1964. MOV Tokiu přidělil již pořádání Her XII. olympiády v roce 1940,
Japonsko se však v roce 1938 kandidatury vzdalo. V Japonsku se také konaly Zimní olympijské
hry v roce 1972 v Sapporu a v roce 1998 v Naganu.
A nám nezbývá nic jiného, než si ten rok ještě počkat, ale na druhou stranu se zase můžeme na
olympiádu těšit o rok déle. Nejdůležitější je přece zdraví sportovců, organizátorů a hlavně nás
fanoušků…
-jpb-

ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU
Koronavirus ochromil celou zemi a výjimkou nebyla ani filatelie a provoz a fungování pošt. Výbor
Olympsportu se přesto scházel k pravidelnému rokování na sociálních sítích. Ve většině to nebyly
pozitivní zprávy, které musel probírat.
Česká pošta po odkladu olympijských her o rok nevydá letos plánovanou známku letní sport.
Usilujeme o její vydání v příštím roce i když v upraveném emisním plánu na rok 2021 tato známka
chybí. Postup České pošty a komise známkové tvorby jen dokumentuje nechuť dále vydávat známky
k olympijským hrám, ať je to z důvodů finančních či špatných vztahů s ČOV (Jen pro zajímavost
poslední soudní rozhodnutí potvrdilo, že na známce k OH 2016 v Riu je překážkářka Zuzana Hejnová.
Soud dává možnost oběma stranám, aby se dohodly na případném odškodnění). V důsledku na to
doplácí filatelistická veřejnost a zřejmě končí více než šedesátiletá tradice vydávání příležitostných
známek k olympijským hrám. S tím se my budeme asi hodně těžko smiřovat.
Česká pošta v důsledku vyhlášení nouzového stavu pozastavila schvalování i vlastní použití ručních
či strojových příležitostných razítek. Olympsport měl připravená razítka, která díky koronaviru a
stopky od České pošty, zatím nedošla k realizaci. O dalším možném použití bude v nejbližší době
rozhodnuto.
A tak v plánovaném termínu jsme nerealizovali použití razítka 100 dnů do zahájení Tokijských her
(ještě před samotným dnem -100 bylo rozhodnuto, že bude olympiáda 2020 posunuta na příští rok).
Razítko s lezcem Adamem Ondrou, jehož souhlas s jeho vyobrazením na razítku jsme získali, určitě

použijeme, jak dohodneme s poštou nový termín použití. Bude to zajisté zajímavý filatelistický doklad
k odsunutým OH 2020. Bohužel jsme tentokrát narazili u ČOV při schvalování razítka s textem Hry
XXXII. olympiády, TOKIO 2020 a nový olympijský sport. Nebyli ochotní nám razítko takto schválit,
proto musela být provedena úprava textu, aby v něm nebyl použitý chráněný symbol. Uvádíme obě
varianty návrhu razítka, úsudek si udělejte sami.
Stejně tak jsme byli nuceni odsunout použití razítka OLYMPIJSKÁ ŠAMPIONKA MIROSLAVA
TOPINKOVÁ-KNAPKOVÁ, čestný host Setkání Olympsportu (olympijská šampionka, která se chystala
do Brna na setkání přijet, mezitím oznámila ukončení sportovní kariéry a důvodem je očekávání
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narození druhého potomka). Doufáme, že k použití příležitostného
razítka nakonec dojde a my Mirku Topinkovou uvidíme na některém
s příštích našich setkání. Je třeba jim popřát hlavně hodně zdraví,
Mirce i jejímu miminku.
Další
návrh
příležitostného
razítka se nerealizoval z důvodu
přesunu
termínu
konání
Mistrovství Evropy v judu v Praze.
Opět zasáhla hrozba koronavirové
nákazy. Nový termín ME byl stanoven na 8.-10. 11. 2020.
Olympsport bude jednat s organizátory o možnosti financování
zhotovení razítka a úhrady částky za jeho použití České poště
s organizátory šampionátu. Předkládáme Vám původní návrh
razítka, který vychází z loga evropského šampionátu.
13. března 2020, v den, kdy byla v řecké Spartě zastavena štafeta s olympijským ohněm v Řecku,
se zastavilo srdce velké dámy našeho sportu, atletické legendě a
olympijské vítězce Daně Zátopkové. Odebrala se na sportovní Olymp
v požehnaném věku 97 let. Olympsport chtěl připomenout slavnou
sportovkyni příležitostným strojovým razítkem, ale ztroskotal na
neudělení souhlasu od vedoucích představitelů Nadačního fondu
Dany a Emila Zátopkových. Musíme prý posečkat až proběhne
pozůstalostní řízení. Co k tomu dodat? Snad nebudeme muset čekat
příliš dlouho a i tento návrh se
nakonec dočká realizace.
Posledním
razítkem,
které
máme
v šuplíku
je
návrh
příležitostného razítka k 100. ČESKÉMU DERBY, nejpopulárnějšímu
rovinnému dostihu pro tříleté koně. Jubilejní dostih byl také přesunut
a poběží se v pražské Chuchli 6. září 2020. Usilovali jsme o vydání
známky k tomuto významnému sportovnímu podniku, ale u komise
známkové tvorby jsme nepochodili.

26th World Olympic Collectors' Fair Artena 2020 přeložen
Další nepříjemná zpráva přišla z Itálie od našich filatelistických kolegů z UICOS, kteří byli
okolnostmi, které v Itálii v současné době pandemie koronaviru panují, nuceni odpískat letošní 26th
World Olympic Collectors' Fair, čili 26. světový veletrh olympijských sběratelů, který se měl konat
začátkem září v kouzelném historickém městečku Artena, vzdáleném zhruba 40 km od Říma.
Po jednání UICOS s vedením AICO bylo dohodnuto o přeložení veletržního setkání na rok 2022. Příští
rok se totiž sběratelé olympijských memorabilií sejdou v Paříži.

Kniha Memorabilie Českého olympijského výboru
Končit se má optimisticky, a tak na závěr zpráv z vedení Olympsportu jedna pozitivní informace.
Koncem května bude dokončen tisk publikace MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU,
za jejíž vznikem stojí především bývalý sprinter a mistr Evropy Jiří Kynos z ČOA a člen Olympsportu
Václav Diviš. Všechny položky v publikaci musely autoři převést do digitální podoby a ty byly následně
upraveny odborníkem na grafiku. Výsledek stojí za to.
Kniha mapuje české olympijské memorabilie – vlaječky, medaile a odznaky vydané ČOV, dále
poštovní známky, FDC a celiny České pošty. Tematicky k jednotlivým olympiádám jsou přiloženy
aktuální celistvosti a dopisnice z dílny Olympsportu.
V samostatné „filatelistické“ části publikace je vyobrazení všech našich materiálů s olympijskou
tématikou, chronologicky setříděný dle významných historických událostí, ale i ze setkání
Olympsportu. Zahrnuty jsou jak dopisnice, TL, frankotypy ale i archy personálních známek
olympijských medailistů.
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Za dlouhou a neúnavnou práci na tomto díle patří velké poděkování a obdiv nás všech Václavu
Divišovi, který si tak sám dal krásný dárek k blížícím se osmdesátinám!!!
Kniha ČOV bude mít zhruba 170 stran, vydavatel Mladá fronta, náklad 1000 ks a cena pro zájemce
bude 500 Kč. Kdo má o publikaci zájem, nechť se přihlásí telefonicky, písemně či elektronickou poštou
u kteréhokoliv člena výboru Olympsportu. Kontakty na členy výboru jsou uvedeny na poslední straně
Zpravodaje. A nakonec pár ukázek z prezentované publikace.
-jpb-

Jubilanti

V prvním pololetí letošního roku oslavili svá životní jubilea tito členové Olympsportu:
14.2. Gerhard Krakl z Karlových Varů
80 let
16.2. Jiří Zdarsa z Alexovic
65 let
18.3. Ivan Remeš z Nového Města na Moravě
75 let
26.3. Milan Kešner z Žirovnice
65 let
29.3. Jaroslav Papež z Úštěka
75 let
13.5. Jan Petrás z Brna
60 let
Všem jubilantům přejí členové výboru Olympsportu pevné zdraví
a stálou chuť do našeho společného koníčka!

Co se stalo 13. května v historii lidstva v dobách dávných i nedávných?
Pak vězte že:
- v roce 1717 se narodila rakouská arcivévodkyně a česká královna Marie Terezie
- v roce 1909 odstartoval první ročník Giro d'Italia
- v roce 1944 se narodil český hudebník Petr Hapka
- v roce 1949 poprvé vzlétl britský proudový bombardér English Electric Canberra
- v roce 1950 se na okruhu v Silverstone konala historicky první Velká cena vozů Formule 1, Grand
Prix Velké Británie
- a v roce 1960 pootevřel dvířka a spatřil poprvé světlo světa redaktor zpravodaje, filatelista
a kamarád, Honza Petrás
Milý Honzo,
už v knize života je psáno, že ještě mnoho let Ti je dáno, že podle věku nepozná se stáří, když Ti oči
věčným mládím září. A jak Tě znám, umíš se od srdce krásně smát, pak věz, že těch šedesát na Tobě
vůbec není znát. To, po čem člověk v tomto věku touží, je to, ať mu zdraví ještě dlouho slouží. Ať tedy
zdraví, štěstí a láska jsou s Tebou napořád, to Ti chci nejen já a celý Olympsport ze srdce přát.
Radek Jásek
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ÚSPĚCHY ČESKÉHO BIATLONU ve filatelii

2. část

Mistrovství světa 2013 v ČR
46. biatlonové mistrovství světa se uskutečnilo ve dnech 6. až 17. února 2013 v Novém Městě na Moravě, poprvé
v České republice. Přihlásilo se 377 závodníků ze 43 zemí. Závody se odehrály ve „Vysočina Aréně“ za celkové
účasti téměř 200 000 diváků.
Česká pošta, s.p. vydala 21. 1. 2013
dopisnici s natištěnou známkou „Z“
(hodnota pro zásilku z ČR do zámoří).

Autor: Jan Ungrád

CDVp Česká pošta
PR: Pošta 110 00 Praha 1

TZ: „Z“
Použití: 7. 2. 2013

Katalog. č.: CDV 153
Náklad: 3 700 ks
ČR získala bronzovou medaili
v závodě smíšených štafet ve
složení: Veronika Vítková,
Gabriela Soukalová, Jaroslav
Soukup a Ondřej Moravec.
V jednotlivcích dosáhl
nejlepšího umístění Ondřej
Moravec, který byl 2x čtvrtý.

COBp Olympsport ČR
OVS: 9,50,- Kč
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74)

Evid. č. OS x/13
Použití: od 7. 2. 2013 do ?

Gabriela KOUKALOVÁ - Soukalová (* 1. listopadu 1989)
Na Zimních olympijských hrách měla premiéru v roce 2010 ve Vancouveru, kde startovala ve vytrvalostním závodě
na 15 km a obsadila 60. místo, se štafetou byla 16. Svůj dosud nejlepší výsledek kariéry zaznamenala v Soči 2014,
kde získala stříbrnou medaili v závodě s hromadným startem (12,5 km) a byla členkou stříbrné smíšené štafety.
Obsadila 4. místo se štafetou žen ČR (po dodatečné diskvalifikaci druhého Ruska je štafeta ČR na 3. místě). Na MS
závodila 5x (poprvé 2011) a získala 6 medailí (2 – 2 – 2). V sezóně 2015/16 zvítězila v celkovém hodnocení
Světového poháru a získala Velký křišťálový glóbus. Dále má také 6 malých glóbů.

7

Gabriela Soukalová se 13. května 2016 vdala za bývalého českého badmintonistu Petra Koukala.

Gabriela Soukalová – největší
naše naděje pro Soči.
V sezóně 2013/2014 se stala
vítězkou „Malého křišťálového
glóbu“ za vítězství v celkovém
hodnocení Světového poháru
v disciplíně vytrvalostní závod
(15 km). Zvítězila v Östersundu a
také v Ruhpoldingu. V celkovém
hodnocení SP získala 613 bodů a
obsadila 6. místo.

OB Olympsport ČR
OVS: 9,50,- Kč
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74)

Evid. č. OS x/14
Použití: od 17. 2. 2014 do ?

Zimní olympijské hry Soči 2014
Biatlonové soutěže v Soči se uskutečnily od 8. do 22. února 2014 v areálu biatlonu a běžeckého lyžování „Laura“
nedaleko Krásné Poljany. Na programu bylo 11 závodů. Poprvé byl do programu zařazen závod smíšených štafet,
kdy první dva úseky běží ženy (2x 6 km) a další dva úseky muži (2x 7,5 km).
Českou republiku reprezentovalo celkem 10 biatlonistů, kteří dosáhli historického medailového úspěchu. Vybojovali
celkem 5 medailí (0 – 3 – 2).
Štafeta žen ČR ve složení Eva Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková obsadila
na ZOH 2014 v Soči původně 4. místo, ale po diskvalifikaci druhého Ruska (zjištěný doping u J. Romanovové a O.
Viluchinové) byla posunuta na 3. místo.
K datu vydání tohoto přehledu ještě medaile neobdržely (prosinec 2018).

Společnost Olympsport ČR vydala
dopisnici s medailovými úspěchy
českých biatlonistů: Ondřej
Moravec (2x stříbro, 1x bronz),
Gabriela Soukalová (2x stříbro),
Jaroslav Soukup (1x stříbro, 1x
bronz) a Veronika Vítková (1x
stříbro).
Není uveden dodatečný bronz
štafety žen.

CDVp Olympsport ČR
PR: Pošta 110 00 Praha 1

TZ: „A“ (19,- Kč)
Použití: 13. 3. 2014

Evid. č. OS - 02/14
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Společnost Olympsport ČR vydala „Vlastní známky“ s portréty úspěšných českých biatlonistů:
Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup a smíšená štafeta - V. Vítková, G. Soukalová,
J. Soukup, O. Moravec.
Není uveden dodatečný bronz štafety žen.

VZN: Olympsport ČR
Tisk: ČP s.p. Postfila

VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 642
Datum tisku:

Evid. č.: P0000051055

Gabriela Soukalová v Soči
získala stříbro v závodě
s hromadným startem (12,5 km)
a byla členkou stříbrné smíšené
štafety. V dalších závodech byla
3x čtvrtá (stíhací závod,
vytrvalostní závod na 15 km a
štafeta žen). Jen v úvodním
sprintu skončila na 29. místě.
Získala dodatečně bronz za
štafetu žen (diskvalifikace Ruska
za doping).

COBp Olympsport ČR
PR: Pošta 110 00 Praha 1

VZN: „A“ (19,- Kč)
Použití: 13. 3. 2014

Evid. č. OS-07/14
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Ondřej MORAVEC (*9 června 1984)
Na ZOH 2006 v Turíně si odbyl svou olympijskou premiéru a přispěl k 6. místu české štafety. Ve Vancouveru 2010
startoval jen ve sprintu (10 km) a obsadil 67. místo. Zatím největší úspěch přišel na ZOH 2014 v Soči, kde získal
stříbro ve stíhacím závodě (12,5 km), bronz v závodě s hromadným startem (15 km) a přivedl českou smíšenou
štafetu do cíle na 2. místě. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu byl nejlépe 11. (hromadný start) a 12. ve
vytrvalostním závodě na 20 km.
Z MS má zlato (2015 smíšená štafeta), 2x stříbro (2015 a 2017) a 2x bronz (2013 a 2015). Na juniorských MS
startoval 5x (2000 – 2005) a získal 3 stříbrné a 5 bronzových medailí.
Ondřej Moravec v Soči získal
stříbro ve stíhacím závodě
(12,5 km), bronz v závodě
s hromadným startem (15 km)
a přivedl českou smíšenou
štafetu do cíle na 2. místě. Ve
sprintu byl na 8. místě, ve
vytrvalostním závodě (20 km)
skončil 18. Štafeta mužů ČR
byla na 11. místě.

COBp Olympsport ČR
PR: Pošta 110 00 Praha 1

VZN: „A“ (19,- Kč)
Použití: 13. 3. 2014

Evid. č. OS-04/14

Jaroslav SOUKUP (* 12. července 1982)
Na ZOH poprvé startoval v roce 2010 a nejlepším umístěním bylo 30. místo ve vytrvalostním závodě na 20 km. Na
Zimních olympijských hrách v Soči 2014 získal bronz ve sprintu (10 km) a stříbro se smíšenou štafetou. Na ZOH
2018 v Pchjongčchangu nastoupil jen do mužské štafety (7. místo).
Bronzové úspěchy vybojoval také ve vytrvalostním závodu (20 km) na MS 2012 v Ruhpoldingu a smíšené štafetě
na MS 2013 v Novém Městě n. M. Dosud startoval na MS 8x. Na Světové zimní universiádě v roce 2009 v Harbinu
se stal akademickým mistrem světa v závodě na 15 km a k tomu získal dvě 3. místa (sprint a stíhací závod).
Jaroslav Soukup v Soči získal
bronz ve sprintu (10 km).
Absolvoval i vytrvalostní závod
na 20 km a obsadil 17. místo,
ve stíhacím závodě byl 20. a
v závodě s hromadným startem
skončil 24. Štafeta mužů ČR
byla na 11. místě.

COBp Olympsport ČR
PR: Pošta 110 00 Praha 1

VZN: „A“ (19,- Kč)
Použití: 13. 3. 2014

Evid. č. OS-0x/14
- pokračování příště -

10

Olympijští medailisté a filatelie (85)
XXIV. OLYMPIJSKÉ HRY

SOUL 1988

(9. část)
(pokračování z minulého čísla)

PLAVÁNÍ
OTTO Kristin (NDR) – zlato na 50m volný způsob, zlato na 100m v.z., zlato na 100m znak, zlato na 100m
motýlek, zlato ve štafetě na 4x100 v.z. a zlato v polohové štafetě na 4x100m v soutěži žen
FM
Z
Středoafrická republika 1989
Yv. 803 (803/5+A3818) Mi. 1355 (1355/8)
Yv. 803/5+A3818
Mi. 1355/8
Yv. 803 jako BF
Mi. BF455 (455/8)
NĚMECKO
1996
korespondenční lístek na pomoc sportu č.15
GRENADA
1989
Yv. 1766 (1763/70)
Mi. 1966 (1961/8)
GUYANA
1989
Yv.
Mi. 2582 (2577/95)
(jméno na okraji dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře, viz reprodukce Ereng, lehká atletika)
MALI
1995
Yv. 727 (726/35)
Mi. 1328 (1327/36)
MONGOLSKO
1989
Yv. 1683 (1680/3)
Mi. 2077 (2074/7)
PALAU
1996
Yv. 917 (905/24)
Mi. 1076 (1064/83)
SIERRA LEONE
1989
Yv. BF94
Mi. BF96 (96/7)
TANZÁNIE
1994
Yv.
Mi. 1981 (1981/2)
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POLL Ahrens Silvia (Kostarika) – stříbro na 200m volný způsob v soutěži žen
FM
Z
KOSTARIKA
1996
Yv. 612
Mi. 1472 (1471/3)
PANAMA
1988
Yv. BF40
Mi. BF127 (1688)
SUZUKI Daichi (Japonsko) – zlato na 100m znak
FM
Z
GUYANA
1989

Yv.

Mi. 2595 (2577/95)

(jméno na známkách dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře)

SZABÓ József (Maďarsko) – zlato na 200m prsa
FM
Z
GUYANA
1989

Yv.

Mi. 2586 (2577/95)

(jméno na známkách dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře)

SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ
JAPONSKO – bronz v synchronním plavání dvojic (Tanaka Miyako a Kotani Mikako)
FM
Z
GRENADA
1989
Yv. 1769 (1763/70)
Mi. 1968 (1961/8)
St. VINCENT
1992
Yv. 1470 (1470(4)
Mi. 1961 (1961/70)
RUIZ Conforto Tracie (USA) – stříbro v soutěži jednotlivkyň
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda)
BASKETBAL
SSSR - zlato
FM
Z

UGANDA

1992

Yv. BF159

Mi. BF171

USA – zlato v soutěži žen
FM
Z
GUYANA

1989

Yv.

Mi. 2586 (2577/95)

(jméno na známkách dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře)

St. VINCENT
1992
Yv. 1474 (1470(4)
JUGOSLAVIE – stříbro v soutěži mužů a v soutěži žen
FM
Z
JUGOSLAVIE
1988
Yv. 2204 (2199/206)

Mi. 1970 (1961/70)
Mi. 2323 (2318/25)

Yv. 2199/206 v MF s kupónem MI. 2318/25 v MF

PETROVIČ Dražen - stříbro
filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda)
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HÁZENÁ
JUGOSLAVIE - bronz
FM
Z
JUGOSLAVIE

1988

Yv. 2200 (2199/206)
Mi. 2319 (2318/25)
Yv. 2199/206 v MF s kupónem MI. 2318/25 v MF

1988

Yv. 2205 (2199/206)
Mi. 2324 (2318/25)
Yv. 2199/206 v MF s kupónem MI. 2318/25 v MF
Yv. 639 (638/41)
Mi. 661 (659/66)

VODNÍ PÓLO
JUGOSLAVIA – zlato
FM
Z
JUGOSLAVIE
NEVIS

1992

VOLEJBAL
USA – zlato
SSSR – stříbro
FM
Z
TANZÁNIA

1989
Yv. 487 (484/7)
Mi. 597 (594/7)
(část jmen vítězného družstva na kuponu)

BUCK Craig – člen zlatého družstva USA (č. 7)
FM
Z
GRENADA a GRENADÍNY 1992
GRENADÍNY / St.VINCENT 1992

Yv. 1301 (1298/02)
Mi. 1541 (1535/44)
(společně s Timmons a Kuzněcov)
Yv. 739A (739A/E)
Mi. 932 (932/43)
(spoečně s Luyties a Kuzněcov)

LUYTIES Ricci Judson – člen zlatého družstva USA (č.9)
FM
Z
GRENADÍNY / St.VINCENT 1992
Yv. 739A (739A/E)
Mi. 932 (932/43)
(spoečně s Bucka Kuzněcov)
TIMMONS Steve – člen zlatého družstva USA (č.6)
FM
Z
GRENADA a GRENADÍNY 1992

Yv. 1301 (1298/02)
Mi. 1541 (1535/44)
(společně s Buck a Kuzněcov)
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KUZNĚCOV Andrej – člen stříbrného družstva (č. 6)
FM
Z
GRENADA a GRENADÍNY 1992
GRENADÍNY / St.VINCENT 1992
PERU – stříbro v soutěži žen
FM
Z
PERU

1988

Yv. 1301 (1298/02)
Mi. 1541 (1535/44)
(společně s Buck a Timmons)
Yv. 739A (739A/E)
Mi. 932 (932/43)
(společně s Luyties a Timmons)
strojové razítko používané v Limě 12.10.1988

MODERNÍ PĚTIBOJ
MARTINEK János (Maďarsko) – zlato v soutěži jednotlivců a zlato v soutěži družstev
FM
Z
KOMORY
1989
Yv. 498 (498/98+A273) Mi. 889 (887/90)
Yv. BF55
Mi. BF295
(se jmény vítězů na okraji, viz reprodukce u Durand, jezdectví)

BOX
DUMITRESCU Daniel (Rumunsko) – stříbro ve váze pérové (54-57kg)
FM
Z
RUMUNSKO
1988
Yv. BF199
1988
Yv. BF199 (199/200)

Mi. 4512 (4509/12)
Mi. BF250 (4509/12)

LEWIS Lennox (Kanada) – zlato ve váze supertěžké /nad 91kg)
FM
Z
VELKÁ BRITÁNIE
1993
ruční razítko používané 1.10.1993 v Cardiffu
GUYANA
1989
Yv.
Mi. 2589 (2577/95)
(jméno na známkách dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře)

KIM Kwang-Sun (Jihokorejská republika) – zlato ve váze muší (48-51kg)
FM
Z
GUYANA
1989
Yv.

Mi. 2580 (2577/95)

(jméno na známkách dvou bloků série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře)

(pokračování příště)

Z italského originálu přeložil Laco Kajaba
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Hry XXXI. Olympiády 2016 Rio de Janeiro ještě jednou
Letos v létě jsme měli sledovat soutěže XXXII. Olympiády 2020 v japonském Tokiu a fandit zejména
českým sportovcům, ale ze známých důvodů si budeme muset ještě rok počkat. Myslím, že teď je vhodná
doba se vrátit k olympiádě předchozí, Rio 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak jsem po návratu z Ria přislíbil
výboru Olympsportu, že naváži na tradici a zpracuji kompletní informace o Hrách formou Knihovničky (což
již nepovažuji za účelné) a jednak bych chtěl doplnit informace, které se dosud ve Zpravodaji neobjevily.
První informace o hrách v Riu 2016 se ve Zpravodaji objevily v čísle 2015-01 (165), a to o maskotech Her
a závěrečný článek Honzy Petráse v čísle 2016-03 (170). Tento článek obsahuje informace o všech
vydáních brazilské pošty, razítkách prvního dne vydání a přehled vydaných známek v dalších 87 zemích.
Přehled vydaných známek je možné nalézt také na www.postoveznamky.sk. Autory jsou naši členové ze
Slovenska Vojta Jankovič a Pavol Ondráška.
A teď doplňující informace v následujících oblastech:
- Přenos olympijského ohně
- Činnost poštovních úřadů v Riu v průběhu Her
- Vlastní známky
- Příležitostné lety
Přenos olympijského ohně
Olympijský oheň byl tradičně zapálen v řecké Olympii, a to ve čtvrtek 21. 4. 2016, pak následovala 2 235
km dlouhá cesta řeckými městy do Atén, kde byla pochodeň s posvátným ohněm na Panathenském
stadionu dne 27.4.2016 slavnostně předána do rukou členů organizačního výboru Her XXXI. olympiády
v Riu. Olympijský oheň byl pak z Atén letecky přepraven do Ženevy a z ženevského letiště přenesen k sídlu
OSN, kde byl přijat mimo jiné generálním sekretářem OSN panem Ban Kim-moonem, prezidentem MOV panem
Thomasem Bachem a monackým knížetem Albertem II. Následoval transport do Lausanne, před olympijským
muzeem se konal malý ceremoniál, při kterém byla zapálena pochodňová miska.
V Ženevě pak 3. května 2016 již čekal Boening 767-300 společnosti LATAM, který oheň dopravil do Brasilie,
hlavního města hostitelské země. Odtud se pak olympijský oheň vydal na cestu po Brazílii. Během své cesty navštívil
více než 300 měst, urazil celkem 36 000 km (z toho 16 000 letecky), aby pak po 95 dnech byl 5. srpna 2016
slavnostně zapálen na slavném fotbalovém stadionu Maracanã v Riu jako součást zahajovacího ceremoniálu.
Bohatou filatelistickou dokumentaci k přenosu ohně připravila řecká pošta – vydala oficiální sadu FDC se všemi 8
příležitostnými razítky a vydala též personální známku v TL po 10 známkách. Kompletní přehled filatelistické
dokumentace nabídl jeden z přímých účastníků slavnostního zapálení ohně v Olympii, Honza Petrás, na stranách
49-54 Zpravodaje 2016-02 (169).
A v samotné Brazílii? Žádné příležitostné razítko! Jen s nostalgií můžeme vzpomínat na Hry XXX. Olympiády
v Londýně, kdy British Royal Mail používala celkem 71 ks příležitostných razítek ve městech, kudy procházela
pochodeň s olympijským ohněm.
Kromě již zmíněné řecké pošty lze přenos olympijského ohně dokumentovat ještě následovně:

Lausanne 27. 8. 2016 - olympijský oheň v Olympijském muzeu
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Brasilia 3.5.2016 – zahájení cesty olympijského ohně do Ria

FDC brazilské pošty k slavnostnímu zahájení
Her a zapálení olympijského ohně.

Německá pošta vydala 24. 9. 2016 u příležitosti Dne známky
příležitostné razítko s připomenutím 80 let od přenosu ohně
Olympia – Berlin s vyobrazením štafety olympijské pochodně.
Společnost IMOS využila tohoto PR a na přítisku připomněla svoji
členku Ingrid O´Neilovou, která měla možnost nést olympijskou
pochodeň 22. 7. 2016 v Praia Grande u Sao Paula.
Činnost poštovních úřadů v Riu v průběhu Her
Během olympijských her RIO 2016 byly v provozu 4 speciální poštovní přepážky s odlišnými PR:
Agéncia do MPC – Correios (tiskové středisko)
Agéncia da Vila Olimpica – Correos (olympijská vesnice)
Agéncia Vendas a Distáncia – Correos (oficiální hotel MOV – Windsor Marapendi)
Agéncia Philatelica – Correos (přepážka na hlavní poště Rio de Janeiro)
Příležitostná razítka začala být používána na všech
těchto 4 poštovních přepážkách 8. 8. 2016. Všechny
filatelistické materiály, oražené před tímto datem,
jsou z „ochoty“ (oražení prováděli pracovníci
poštovního úřadu na požádání). Razítko nebylo
v den zahájení Her k dispozici ani na hlavní poště,
pouze známky a aršíky (pro připomenutí – zahájení
olympijských her v Riu bylo v pátek 5. 8. 2016!)

Interiér brazilské pošty v olympijské vesnici
(o slečně vpravo viz část vlastní známky).
6. 8. 2016, poslední den, kdy filatelistická přepážka na
hlavní poště v Riu používala „své denní“ razítko, od 8.
8. 2016 již poštovní zásilky razila ručním příležitostným
razítkem k olympiádě.
16

Agencia do MPC 8. 8. 2016 – první den použití

Agencia do MPC 21. 8. 2016 – zakončení Her

Agéncia da Vila Olimpica 8. 8. 2016 – první den použití a 21. 8. 2016 – zakončení Her

Agéncia Vendas a Distáncia 8.8.2016 – první den použití a 21.8.2016 – zakončení Her
17

Agéncia Philatelica 15.8.2016
Toto razítko bylo na hlavní poště v Riu používáno ještě mnoho dní po skončení Her

Agéncia da Vila Olimpica 7.7.2016 - zahájení paralympijských Her
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Agéncia da Vila Olimpica 18.9.2016 – zakončení paralympijských Her

Organizační výbor vydal také 2 dopisnice, které byly určeny pro dobrovolníky. Dopisnice měly sloužit
k jejich vzájemné komunikaci, zanechávání vzkazů zejména v olympijské vesnici.
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Vlastní známky (personal stamps)
Brazilská pošta vydala (nejen pro filatelisty) zvláštní tiskové listy o 12 známkách, kde v pravé polovině bylo u 6
známek logo olympijských a u 6 známek paralympijských her. A levá polovina známky byla určena pro tisk dle přání
zákazníka. Tato služba byla poskytována v tiskovém středisku (objednávka vyřizována v horizontu několika dnů),
v oficiálním hotelu MOV a v olympijské vesnici (objednávka vyřizována do následujícího dne). Tato tři místa však
byla přístupná pouze s akreditací organizačního výboru Her.
Jak však vidíte níže, dalo se to zvládnout i za několik málo hodin, záleželo na argumentech a ochotě příslušné
pracovnice pošty. Společně s Radkem Jáskem a Honzou Petrásem (který seděl v Brně u počítače) se nám obé
podařilo v olympijské vesnici. Vznikl tak zajímavý doklad – vlastní známka s olympijským vítězem Lukášem
Krpálkem, razítkem s datem jeho vítězství, tj. 11.8.2016 a jeho podpisem.
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Ani já jsem neodolal a nechal si zhotovit TL vlastní
známky (autor fotografie a zpracování od přítele slečny
z pošty).

Příležitostné lety
Mnoho filatelistů a organizací připravilo k Hrám letecké zásilky – pozdravné lety, odlety jednotlivých
výprav, lety k zahájení Her. Také OLYMPSPORT odeslal s výpravou českých olympioniků dne 29.7.2016
dopisnice s přítiskem a OVS (připomenutí Josefa Dostála) – viz OS-04-16. Níže ukázka několika dalších
olympijských letů

Německo: Lufthansa – odlet
německého olympijského týmu do
Ria 1.8.2016

Německo: Lufthansa – pozdravný
let k zahájení Her 5.8.2016
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Irsko: British Airways - odlet irského olympijského týmu na trase Dublin – London – Rio 28.7.2016

Irsko: British Airways – pozdravný let k zahájení Her
Pan Roberto de Melo, významný brazilský sportovní filatelista a sběratel memorabilií mi poskytl materiály
a informace k tomuto článku a patří mu za to mé velké poděkování.
Zpracoval: JK
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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (VII)
MS 1962

Podruhé ve finále, podruhé bez Zlaté Niké

V poslední přípravě před MS v Chile jsme hráli na Letné
s průměrným anglickým ligovým celkem Huddersfield FC
1:0 a byl to snad jeden z nejhorších zápasů reprezentace.
A tak fotbalová veřejnost hledala odpověď na otázku: Co
vlastně budeme v Chile dělat? Po Karlu Kolském převzal
národní tým Rudolf Vytlačil, bývalý hráč Rapidu Vídeň a
SK Slavia Praha, který se mohl
prezentovat bronzovou medailí z ME
1960. O našem postupu na šampionát
musel rozhodnout třetí zápas ze
Skotskem na neutrálním stadionu
Heysel v Bruselu. Ten byl pak svědkem
triumfu Vytlačilova týmu 4:2.

První
klíčový
zápas
chilského šampionátu ve
skupině hrála ČSSR ve Viňa
del
Mar
se
silným
Španělskem. V té době to
bylo mužstvo světových
hvězd
(Puskás,
Gento,
Suaréz,
Santamario,
Martinez a jiní). Velkého
favorita mistrovství světa
jsme porazili 1:0 gólem Ladislava Štibranyiho, když Jan Lála z druholigové Slavie uhlídal na pravé
straně Genta a brankář Viliam Schrojf vychytal španělské útočníky.
Do druhého zápasu jsme nastupovali proti dalšímu favoritovi a obhájci titulu – Brazílii. Byl to
oboustranně taktický duel a skončil 0:0. Před posledním zápasem ve skupině jsme měli jistý postup a
po laxní hře jsme s Mexikem prohráli 1:3.
Ve čtvrtfinále nastoupili českoslovenští reprezentanti proti nepříjemným Maďarům, kteří byli většinu
zápasu lepší. Díky gólu Adolfa Scherera a bezchybného výkonu Viliama Schrojfa jsme zvítězili 1:0.
Semifinálovým soupeřem byl
obávaný rival – Jugoslávie. První náš gól
dal hlavou Josef Kadraba,
soupeř za 20 minut vyrovnal, ale pak
přišly chvíle Adolfa Scherera, který dvěma
brankami rozhodl o našem postupu do
finále. Brazilci se do finále dostali přes
Anglii 2:1 a Chile 4:2. V jejich sestavě
chyběl zraněný Pelé, kterého nahradil
Amarildo, přesto byl tým „kanárků“ plný
zvučných jmen: Zito, Garincha, Vava,
Didi, Zagalo, Djalma Santos, Mauro či
Gilmar.
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Ve finále byl šokující vedoucí gól Josefa Masopusta v 15. minutě, který tak důstojně oslavil svůj
padesátý start za ČSSR. Ale za chvíli podcenil Viliam Schrojf falšovaný centr skvělého Amarilda a míč
zapadl nečekaně do branky. Dvacet minut před koncem zápasu chybovala celá obrana v čele
s brankářem a Zito dal druhý gól. Za chvíli se naskytla šance na vyrovnání, Jelínkův centr srazil rukou
Djalma Santos v pokutovém území, ale píšťalka sovětského rozhodčího Nikolaje Latyševa zůstala
němá. Záznam potvrdil, že chyboval, a tak stejně jako v římském finále MS 1934 poznamenal osud

v náš neprospěch. Do třetice
pak chyboval brankář Schrojf poté, co mu vypadl míč z rukou a Vava dal tak
rozhodující gól.
V zápase o třetí místo porazilo Chile Jugoslávii 1:0. Hvězdou mistrovství
světa se stal v životní formě hrající Garincha, který měl jednu nohu o 4
centimetry kratší. Nejlepším brankářem zvolili Viliama Schrojfa, do All stars
se dostali ještě Svatopluk Pluskal a Josef Masopust, který pak za své výkony
obdržel Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy 1962. Dodnes je

nepřekonanou
kuriozitou
šest
králů střelců se čtyřmi góly: Vava
(Brazílie),
Albert
(Maďarsko),
Jerkovič (Jugoslávie), Sanchez
(Chile) a Ivanov (SSSR).

Mistrovství světa v Chile bylo
posledním,
které
ještě
Československá televize nevysílala.
Přenosy
přenášel
pouze
Československý rozhlas a dlouho byly
v paměti
posluchačů
legendární
výkony komentátorů Karla Maliny a
Oskara Many. Vicemistrům světa se
v Praze
dostalo
slavnostního
přivítání, ale ve stylu typickém pro
tehdejší dobu. Politické orgány
zamítly přání, aby reprezentanti jeli z letiště v otevřených
autech. Byli však vměstnáni do autokaru a mohli mávat
špalírům fanoušků v ulicích z pootevřených okének.
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A perličkou na konec byly
odměny reprezentantů: 5000 Kč a
přednostní nákup tehdy ještě
černobílých televizorů.

Stanislav
Kamenický

ŠOK V PREMIER LEAGUE 2016
Ani nejlepší světoví scenáristé by nevymysleli lepší
příběh, který napsali podceňovaní fotbalisté Leicester City
FC v anglické lize v sezóně 2015/16. Před zahájením
Premier League se dalo u bookmakerů na Lišky vsadit
v kurzu 5000:1, stejně jako na neexistujícího yettiho, nebo
že potkáte živého Elvise Presleyho či, že se ze zeměkoule
stane čtverec. Přesto se našlo dvanáct šílenců, kteří si na
Leicester vsadili. Jeden neznámý sázející fanoušek klubu
obětoval 200 liber (cca 6000 Kč) a po skončení sezóny se
mohl těšit na 3,5 milionů korun.
Celý fotbalový svět byl pak překvapen senzačním
vítězem anglické ligy. Ještě v roce 2014 hrál Leicester II.
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ligu a teď za sebou nechal bohaté kluby jako Arsenal,
Manchester United, Chelsea FC, Tottenham Hotspur,
Manchester City aj.
Klub byl založen v roce 1884 jako Leicester Fosse. Patří
k tradičním anglickým ligovým klubům, byť neměl ve své
historii oslnivé výsledky. Byl třikrát vítězem Ligového poháru
(1964, 1997, 2000), Anglického Superpoháru 1971, 4x hrál ve
finále Anglického poháru. Své zápasy hraje na King Power
Stadium s kapacitou 32 262 diváků.
K nejslavnějším osobnostem klubu patří
brankář Peter Shilton a legendární anglický
kanonýr Gary Lineker. Velkou hvězdou se stal
útočník Jamie Verdy, který je už oporou
reprezentace. Zajímavou postavou je také skvělý
brankář Kasper Schmeichel, který je synem
nejlepšího brankáře světa 1992, 1993 Petera
Schmeichela. K nezapomenutelným postavám
historie klubu se připojil také i trenér a manažer
Claudio Ranieri, který přivedl Leicester
k historickému
úspěchu.
Není však prvním, který
takto šokoval svět. V roce
1957 postoupil Ipswich
Town do II. ligy, v roce 1961
do první a rok na to vyhrál
senzačně titul. Další anglický
klub Nottingham Forest
postoupil
do
nejvyšší
soutěže poprvé v roce 1977. V další
sezoně slavil titul a v roce 1979 zvítězil
dokonce v Poháru mistrů evropských
zemí (PMEZ).
V německé
Bundeslize
se
o
překvapení postaral v roce 1998 FC

Kaiserslautern, který jako nováček vybojoval titul. K titulu
pomohl také čs. Reprezentant Miroslav Kadlec. Podobný
příběh se stal i v Československu, kdy SP Hradec Králové jako
nováček I. ligy se stal mistrem ČSR v sezóně 1959-60. Jako mistr
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hrál pak v PMEZ a byl vyřazen ve čtvrtfinále
FC Barcelonou (0:4, 2:2). Podobných příběhů
existuje ještě dost. Například Dánsko jako
náhradník za Jugoslávii (těžce zkoušenou
občanskou válkou) se stalo mistrem Evropy
v roce 1992, Maďarsko na úkor SRN mistrem
světa v roce 1954, Řecko vítězem ME 2004 a
dalo by se pokračovat dál.

Stanislav Kamenický

SLOVENSKO - ŠPORT 2019 (príležitostné poštové pečiatky)

1.
2.
3.
1. - 22.02.2019, BRATISLAVA 1, Petra Vlhová * Majsterka sveta v obrovskom slalome
2. - 25.04.2019, BRATISLAVA 1, 1969 – 2019 Slovenský šermiarsky zväz
3. - 16.05.2019, BRATISLAVA 1, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
4. - 16.05.2019, KOŠICE 1, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji

5.

6.

4.

7.

5. - 07.06.2019, BRATISLAVA 5, 100.výročie založenia 1.ČSŠK
6. - 06.10.2019, KOŠICE 1, Medzinárodný maratón mieru, 1924 – 2019
7. - 08.11.2019, MOČENOK, 110.výročie Slovenského orla (kresťanská telových. a športová organizácia)
spracoval PO (stamptk@atlas.sk)
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Stručně na závěr:

1.

2.

4.
5.

6.

7.
1.-3. Kosovo,
4. Monako,
5. Maďarsko,
6. Itálie,
7. Itálie,

3.

MS v basketbalu mužů Čína, 30.8.2019, 2 zn.+ aršík
MS v kopané žen Francie, 29.5.2019, 1 zn.
34. ME ve vodním pólu, 10.1.2020, 1 zn.
50 let Italské federace házené, 5.11.2019, 1 zn.
100. výročí narození Fausto Coppi, 15.9.2019, 1 zn.
Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Radek
Jásek, Laco Kajaba, Josef Kočí, Stanislav Kamenický
a Pavol Ondráška.
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší
na další příspěvky i od Vás.
Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2020

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
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divis@olymp-sport.cz
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