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Podzimní setkání Olympsportu 
v Praze se neuskuteční! 
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Z  V E D E N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
Vážení přátelé, 
stále pociťujeme příznaky pandemie – jak v našem každodenním životě, tak i při realizaci dlouhodobějších 
plánů. Sportovní kalendář byl obrácen vzhůru nohama, což se přímo nebo nepřímo dotýká i nás. Ale 
popořádku: 
   Dne 24.3.2020 oznámil MOV přesunutí olympijských her Tokio 2020 na rok 2021 na termín:  

23. července - 8. srpna 2021. 
Prezident MOV Thomas Bach na videokonferenci 12.10.2020 znovu šéfy misí ujistil, že se olympijské hry 
v náhradním termínu uskuteční a MOV společně s organizátory pracují na takových opatření, aby bylo 
bezpečné olympijské hry uspořádat za jakéhokoli vývoje pandemie koronaviru. Pokud se podaří v roce 
2021 uspořádat olympiádu, bude jiná, než by byla letos. Pořadatelé musejí kvůli astronomickým 
vícenákladům (odhadují se na 2 – 6 mld. $), způsobeným odložením OH šetřit, kde se dá. Navíc kromě 
omezení kapacity stadionů je možná i krajní varianta, a to OH bez zahraničních návštěvníků. 
   Příští 137. zasedání MOV se uskuteční v Athénách ve dnech 10.-12.3. 2021. Jedním z bodů programu 
bude i volba nového (či staronového?) prezidenta MOV. Končí 8letý mandát stávajícího prezidenta 
Thomase Bacha, který však oznámil svou kandidaturu i na druhé období. Aby se však předešlo jakémukoli 
riziku zásahů do olympijských her Tokio 2020, a aby se umožnil hladký přechod, bylo rozhodnuto, že 
prezident MOV zvolený na 137. zasedání MOV se ujme funkce den po závěrečném ceremoniálu 
olympijských her Tokio 2020. 
   Z důvodu pandemie se také neuskutečnil Světový veletrh olympijských sběratelů, plánovaný na září 
letošního roku v italské Arteně nedaleko Říma. V rámci veletrhu se mělo uskutečnit zasedání mezinárodní 
asociace olympijských sběratelů AICO, které mělo také zvolit 2 nové členy vedení. Volba se nakonec 
uskutečnila elektronicky, byl zvolen staronový člen pan Massimiliano Bruno z Itálie a jako nový člen Rufin 
Schullian z německé společnosti IMOS. Na webových stránkách AICO www.aicolympic.org můžete mimo 
jiného navštívit knihovnu, která obsahuje řadu zajímavých publikací a dokumentů. Přispěl do ní staršími 
čísly Zpravodaje i Olympsport a získal tím příspěvek na svou činnost. V době pandemie, škrtů v rozpočtech 
a nejistoty získání dotací v dalších obdobích, se částka od AICO hodí dvojnásob. 
   Co se týče naší společnosti Olympsport, bylo zrušeno jarní setkání v Brně a členové výboru se v těchto 
dnech dohodli také na  

zrušení podzimního setkání, které se mělo konat v sobotu 14.11.2020 v Praze. 
Je nám to velice líto, že se v letošním roce osobně neuvidíme, ale musíme a chceme respektovat všechna 
opatření, která jsou platná nebo přijdou možná v nejbližších dnech.  
   Letos jsme také zrušili účast Olympsportu na podzimním veletrhu Sběratel, kterého se pravidelně jinak 
účastníme. Počátkem září začala v Praze výrazně růst křivka onemocnění Covid-19 a nechtěli jsme 
podstupovat riziko nákazy, a tak ohrozit zdraví těch, kteří by zajišťovali chod našeho stánku na veletrhu.   
   Silně omezený sportovní kalendář zredukoval naše plány, a tak jsme v letošním roce dosud vydali pouze 
6 celistvostí. K dalším aktivitám patřilo vydání knihy Memorabilia, jejímž spoluautorem je Vašek Diviš, 
účast členů výboru na pietní akci v Rožnově pod Radhoštěm, setkání se slovenskými členy Olympsportu 
v Bratislavě u příležitosti inaugurace slovenské paralympijské známky. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto 
Zpravodaji, který dnes dostáváte do rukou.  Do konce roku hodláme vydat ještě jedno číslo. Jako obvykle 
se na vás obracím s prosbou – využijte nedobrovolně nabytého času a zašlete Honzovi Petrásovi jakýkoli 
příspěvek, třeba krátkou informaci o „perle“ vaší sbírky s popisem a historií, jak se vám ji podařilo získat. 
Přeji vám hodně zdraví a radosti nad naším koníčkem a těším se na osobní setkání počátkem příštího roku. 
Pevně věřím, že nám to situace umožní. 
                                                                                                     Josef Kočí, Olomouc 17.10.2020 
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N o v i n k y  Č e s k é  p o š t y  a  O l y m p s p o r t u  
 

 

   Na jaře v prvním čísle našeho Zpravodaje jsme Vás na stranách 4 a 5 informovali o připravovaných 
razítkách, které z důvodu jarní vlny šíření viru Covid-19 nebylo možné realizovat. Z našich webových 
stránek www.olymp-sport.cz a ze stránek pražského Klubu filatelistů 00-15 www.kf0015.cz jste byli 
informováni o našich záměrech a nových počinech.  

 

100 dnů do zahájení OH 
a sportovní lezení 
 

   První letošní novinkou Olympsportu 
s označením OS 01/20 bylo 
připomenutí, že do zahájení OH 2020 
v Tokiu zbývá 100 dnů. Tento den, 
14.4.2020, jsme byli připraveni 
tisknout, ale nouzový stav nás zastavil. 
Než se vše vrátilo, alespoň částečně do 
starých kolejí, došlo k odkladu 
olympiády. Přesto jsme se rozhodli 
strojové razítko, které připomínalo, že 
14.4.2020 zbývalo 100 dnů do zahájení 
Tokijských her, použít. Bylo to v den 
letního slunovratu, 24.6.2020, na 
poště Praha 1 v Jindřišské ulici. Na razítku byla mimo jiné připomenuta jedna velká česká medailová 
naděje – sportovní lezec Adam Ondra. Sportovní lezení je nový olympijský sport, ve kterém patří do 
užší světové špičky právě brněnský sympaťák Adam Ondra. Na přítisku dopisnice je Adam Ondra „v 
akci“ na lezecké stěně a v rámečku uvedena poznámka o přeložení OH 2020 Tokio z důvodu pandemie.     
 

1 rok do startu odložených Tokijských her 
   V den, kdy do zahájení 
odložených OH 2020 zbýval přesně 
rok, 23.7.2020, bylo na poště 
Praha 1 používáno další strojové 
razítko z dílny Olympsportu. Po 
zkušenostech s ČOV, kdy nám u 
prvního letošního razítka nepovolili 
použití chráněných názvů jako 
olympiáda, olympijské hry, apod., 
tak jsme i pro další razítko k OH 
2020 Tokio použili „nechráněný“ 
termín Tokijské hry. Dále jsou na 
razítku uvedeny piktogramy 
nových olympijských sportů, a 
pokud by někdo podle piktogramu 
nepoznal o jaký sport se jedná, 
jsou na razítku nové olympijské 
sporty vyjmenovány: basketbal 
3x3, skateboarding, surfing, karate 
a sportovní lezení. Na obálce 
s přítiskem (OS 02/20) je snímek olympijského stadionu v Tokiu s nápisem STOP COVID-19. Nad 
snímkem je uveden původní termín konání olympiády, pod snímkem pak nový termín odložené 
olympiády.    
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Poděkování biatlonistům 
   Dvě obálky s přítiskem, známky s přítiskem a příležitostné strojové razítko, to bylo poděkování 
biatlonistům za uplynulou „bronzovou“ sezónu od Olympsportu. Protáhlo se až na začátek podzimu 
z důvodu již popsaných u předchozích razítek, ale také z toho důvodu, že jsme tvorbu příležitostného 
strojového razítka i tisk známek s přítiskem mohli začít až po získání souhlasů od všech biatlonistů. 
To se nakonec podařilo a poslední zářiový den jsme mohli na poště Praha 1 razit. Na razítku je text 
PODĚKOVÁNÍ BIATLONISTŮM / sezóna 2019/2020 / DOBA BRONZOVÁ / 3x bronz v závodech / 
světového poháru / 2x bronz v závodech / MS 2020 Anterselva / smíšená štafeta / LUCIE 
CHARVÁTOVÁ / sprint žen. 
   Na první obálce (OS 03/20) je 
na přítisku vyobrazena Lucie 
Charvátová při příjezdu ke 
střeleckému stavu. Na známce 
s přítiskem je pak šťastná Lucie 
s první medailí z velké akce. Určitě 
si ji za ta léta dřiny zaslouží a 
pomůže ji v dalších závodech. Jen 
pro připomenutí - Lucie 
Charvátová získala na MS 
v biatlonu v italské Anterselvě 
bronz ve sprintu žen na 7,5 km 
v pátek 14.2.2020. Lepší byly jen 
první Marte Olsbu-Røiseland 
(Norsko) a druhá Susan Dunklee 
(USA).      
   Druhá obálka s přítiskem (OS 
05/20) je připomenutím druhé 

bronzové medaile z MS 2020 
v Anterselvě. Postarala se o ni hned 
ve čtvrtek 14.2.2020 v úvodním 
závodě celého MS smíšená štafeta 
ve složení Eva Kristejn-
Puskarčíková, Markéta Davidová, 
Ondřej Moravec a Michal Krčmář. 
Z 27 týmů, které se postavily na 
start, naše kvarteto porazily jen 
štafety Norska a Itálie. Známka 
s přítiskem je tentokrát netradiční a 
poprvé Olympsport zvolil formát 
pro přítisk na délku. Na přítisku je 
tak lépe vyobrazena naše 
rozradostněná smíšená štafeta po 
doběhu finišmana Michala Krčmáře 
do cíle. 
   Kdo z členů Olympsportu má 
zájem o celé tiskové listy známek 
s přítiskem s námětem Lucie 

Charvátová či smíšené biatlonové štafety, můžete si je objednat u Ládi Janouška, buď mailem, nebo 
poštou (mail a adresa jsou uvedeny na poslední straně Zpravodaje). 
 

100. ČESKÉ DERBY 
   Jubilejní sté České derby, vrchol domácí dostihové rovinové scény pro tříleté koně, bylo kvůli 
pandemii koronaviru přeloženo z červnového termínu na začátek září. Olympsport neuspěl s návrhem 
na vydání příležitostné poštovní známky k tomuto jubileu, tak alespoň připravil příležitostné strojové 
razítko. Používalo se v den konání Derby, 6.9.2020, na tradičním místě v Jindřišské ulici v Praze. 
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   Olympsport pro své členy také vydal 
dopisnici s přítiskem, na kterém je logo 
100. ČESKÉ DERBY (OS 04/20). A jen 
pro pořádek – jubilejní České derby vyhrál 
jasný favorit, slovenský kůň OPASAN, 
který pod svým stálým partnerem 
žokejem Radkem Koplíkem předvedl 
skvělý finiš, kterým získal nejcennější 
úspěch své dosavadní kariéry pro stáj 
Bormann. 

 

Uložení ostatků  
Dany Zátopkové  
ve Valašském Slavíně  
 

   Jako poctu naší atletické legendě 
připravil Olympsport příležitostné 
strojové razítko s textem ODEŠLA / 
LEGENDA / DANA / ZÁTOPKOVÁ / * 
19.9.1922 / + 13.3.2020 a vyobrazením Dany Zátopkové. Razítko se používalo v novém výplatním 
strojku NEOPOST na poště Rožnov pod Radhoštěm 1 (756 61) v pátek 18.9.2020, kdy byly 
v Rožnovském muzeu v přírodě, po vzpomínkovém aktu, uloženy ostatky Dany Zátopkové na zdejší 
Valašský Slavín. Více o vzpomínkové akci a účasti členů Olympsportu na ní v článku na straně 43 a 
44. Olympsport vydal pro odběratele novinek obálku s přítiskem, na kterém je vyobrazen hrob 
manželů Zátopkových a text DANA A EMIL NAVŽDY SPOLU (OS 05/20).  
 
 
 

 

J u b i l a n t i  
Ve druhém pololetí letošního roku oslavili nebo ještě oslaví 

svá životní jubilea tito členové Olympsportu: 
 

  10.6. Václav Slavík z Poděbrad 80 let 
     2.7.       Václav Diviš z Prahy  80 let 
 15.9.       Radim Vlačiha z Chotěboře 50 let 
 3.10.  Josef Kočí z Olomouce  70 let 
 2.11.  Ladislav Janoušek z Prahy 65 let 
 7.11.       Zdeněk Ryšavý z Okříšek  55 let 
 8.11. Petr Šaur ze Zlína  60 let 
 6.12.  Michal Huřík z Dobříše  70 let 
                15.12. Lubomír Bittner z Nového Jičína 70 let 

 
Výbor Olympsportu přeje všem jubilantům hodně štěstí, pevné zdraví  

a ať Vás sportovní a olympijská filatelie stále baví a přináší Vám radost! 
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H R Y  X X X I I .  o l y m p i á d y  T O K I O  2 0 2 0  
 

 
   Celinová pohlednice s názvem Harmonie tradice a moderní doby byla vydána 1. dubna nákladem 100.000 kusů. 
Natištěná známka s hodnotou 70 ¥ představuje výplatní hodnotu za leteckou přepravu pohlednice do celého světa. 

 

  
 

   V obrazové části je zobrazena japonská ulice, vyzdobená vlajkami a emblémy OH 2020, které dotvářejí příjemnou 
atmosféru korzujících lidí. V pozadí se vypíná nejvyšší hora Japonska - Fudži (3.776 m n.m.). V designu jsou také 
skryty moderní předměty - drony a chytré telefony - které vyjadřují soulad mezi tradicí a současnou technologií. Na 
zadní straně v levém dolním rohu se nachází logo OH 2020. Pohlednice byla prodávána za 100 ¥. 
   Vyobrazená adresní část celinové pohlednice je opatřena denním razítkem s datem 24.7.2020, což byl původní 
termín zahájení OH.                                                                                                                         Radek Jásek 
 
 

První známky k hrám XXXII. olympiády Tokio 2020 z Evropy 
13.1.2020 Severní Makedonie  1 známka, nominál 144 ден, 
námět judo  
19.3.2020 Kypr  4 známky, nominál a námět – 0,34€ gymnasta na 
kruzích, 0,41€ diskař, 0,64€ skok do výšky, 0,75€ běžec protínající 
cílovou pásku 
2.6.2020 Lichtenštejnsko 2 známky, nominál a námět - 170 Ct. 
synchronizované plavání, 280 Ct. judo  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  -jpb- 
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PRÍJEMNÉ STRETNUTIE ČLENOV SSOŠZ A OLYMPOSRTU V BRATISLAVE 
 

   Obdobie pandémie je obdobím, kedy nám chýbajú osobné kontakty, vrátane tých zberateľských. Preto veľmi 
potešilo, keď sa traja členovia Českej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie OLYMPSORT - Václav Diviš, Jan 
Petrás a Josef Kočí rozhodli v letných mesiacoch zavítať na Slovensko a stretnúť sa s podobne "postihnutými" 
zberateľmi zo Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ). Termín sa hľadal veľmi ľahko, 
pretože na naše príjemné prekvapenie sa v auguste konala inaugurácie poštovej známky XVI. Letné paralympijské 
hry Tokio 2020. Úlohou už len zostávalo zabezpečiť účasť našich aj českých kolegov na tejto impozantnej akcii, s 
čím pomohol vedúci POFISu Martin Vančo. Potom už nič nebránilo dohodnúť miesto a čas... 

   Akcia mala dve časti. Prvou bola spomínaná Slávnostná inaugurácia poštovej známky XVI. Letné paralympijské hry 
Tokio 2020 a druhou neformálne posedenie v Meštianskom pivovare pri pive a novinkách, ktoré každý z nás priniesol 
(a tuším sa našli aj nejaké olympijské a športové známky...). 
   Zopár momentiek z recepcie po slávnostnej inaugurácii známky a z diskusií s vyobrazenou paralympioničkou 
Veronikou Vadovičovou a autorom známky akad. mal. Igorom Piačkom: 

 

Zleva Josef Kočí, Marian Linder,     
Branislav Delej, Jan Petrás 

Zleva Václav Diviš, Branislav Delej, Peter Osuský, Igor Piačka, Josef Kočí, Jan Petrás      
a Marian Linder. Dolní řada Vojto Jankovič, Veronika Vadovičová a Pavol Ondráška. 

Rozhovoru slovenské paralympijské střelkyně Veroniky Vadovičové  
s autorem známky Igorom Piačkom přihlížejí Vojto Jankovič        

a Peter Osuský. 

Přátelské posezení ‐ zleva nový předseda slovenských filatelistů Pavol Lazar, předseda 
„bratrského“ SSOŠZ Braňo Delej a dále členové Olympsportu ‐ Václav Diviš, Marián Linder, 

Vojto Jankovič, Jan Petrás, Josef Kočí a Peter Osuský. V čele stolu Pavol Ondráška. 
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   Hlavnou náplňou "bratského" posedenia pri pive bolo uvedenie do "medzinárodného života" novej 
publikácie MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 1994 - 2019 za účasti jedného z autorov Václava 
Diviša, ktorý neváhal knihu pre všetkých účastníkov vlastnoručne podpísať. Vďaka, dobrá práca, Vašku! 

   Veríme, že sa našim priateľom toto vzájomné stretnutie páčilo a snáď vznikla tradícia podobných stretnutí aj do 
budúcnosti. Ďakujem za návštevu, tešilo nás, priatelia! 
           © Autori fotografií: Vojtech Jankovič, Václav Diviš, Jan Petrás, sympatická hosteska  a aktívny čašník  

Autor: Vojtech Jankovič 
 

   Vojto, vzájemné setkání se nám velice páčilo. Ale co Vám musíme závidět je Slavnostní inaugurace. To v jakém 
prostředí se odehrála a hlavně jakou měla kulturní a společenskou úroveň. Zúčastnil se jí i japonský velvyslanec na 
Slovensku, pan Makoto Nakatagawa, samotný předseda SPP Milan Urban, předseda představenstva Slovenské 
pošty  Martin Ľupták a samozřejmě nechyběli sportovci a ani politici.   
   Pro nezúčastněné – Slovenský paralympijský výbor si prosadil, že příležitostná poštovní známka k Paralympijským 
hrám Tokio 2020 bude vydána přesně rok do zahájení tokijských paralympijských her. (Slovenský olympijský výbor 
naopak s příležitostnou poštovní známkou k tokijské olympiádě počká až do příštího roku.)  
   Motivem se stala slovenská čarostřelkyně Veronika Vadovičová, která získala v Riu 2016 dvě zlaté a jednu 
stříbrnou medaili. Sbírku paralympijských medailí má již kompletní, protože z Londýna 2012 si dovezla bronz. A první 
zlato má již z Pekingu 2008. Tato sympatická blondýnka je velkou medailovou nadějí Slovenska pro Paralympijské 
hry v Tokiu. 
Generálním partner Slovenského paralympijského týmu je od roku 2004 plynárenský gigant SPP (Slovenský 
plynárenský priemysel), který k slavnostní inauraci poskytl své prostory kongresového sálu. Na akci se nikdo 
nepozvaný nedostal, byla prováděna kontrola osobních dokladů. V koronavirové době platila přísná hygienická 
opatření, ale ani ta nenarušila milou, srdečnou a přátelskou atmosféru. U nás si o podobné akci můžeme nechat jen 
zdát....                                                                                                                                                     -jpb- 
 

 

Fotoreportáž z inaugurácie poštovej známky XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 
 

 

   Slovenský paralympijský výbor, Slovenská pošta, a.s. a SPP - generálny partner 
Slovenského paralympijského výboru a Slovenského paralympijského tímu Tokio 
2020 usporiadali jedinečné podujatie pri príležitosti slávnostnej inaugurácie 
poštovej známky XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020. 

   Na akcii sa zúčastnili všetci traja úspešní paralympijskí športovci, ktorí sú 
vyobrazení na poštovej známke (Veronika Vadovičová - streľba), pečiatke (Marcel Pavlík - lukostreľba) a kresbe 
obálky prvého dňa vydania (Michaela Balcová - boccia), ktorí aj známku pokrstili. Prítomný bol aj autor známky 
akademický maliar Igor Piačka. 
   Na podujatí bola v činnosti príležitostná poštová priehradka, na ktorej sa používala príležitostná poštová pečiatka 
Inaugurácia poštovej známky XVI. Letné paralympijské hry Tokio 2020 s domicilom pošty BRATISLAVA 1. 

Atypický tvar známky by měl 
evokovat květ sakury 
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  Akciu moderoval predseda slovenského 
paralympijského výboru Ján Riapoš - 4-násobný 
paralympijský šampión v stolnom tenise, ktorý je 
vyobrazený na príležitostnej poštovej známke k XV. 
Letným paralympijským hrám RIO 2016. Okrem toho sa 
predstavila aj úspešná 9-násobná paralympijská 
šampiónka v alpskom lyžovaní Henrieta Farkašová, ktorá 
bola inšpiráciou pre poštovú známku k XII. Zimným 
paralympijským hrám Pchjongčchang 2018.  

Audiovizuálna šou, ktorej 
vyvrcholením bola samotná 
inaugurácia poštovej známky a 
predstavenie novej oficiálnej skladby Dnes to príde (Peter 
Cmorík a Dominika Mirgová) k 25. výročiu Slovenského 
paralympijského výboru, sa konala 24. augusta 2020 od 
13:00 v Galérii SPP v Bratislave - na hodinu a deň presne 
jeden rok pred plánovaným zahájením hier v roku 2021. 

   Súčasťou inaugurácie bola výstava SAKURA slovenských 
poštových známok venovaných paralympijským športom, 
výstava prác, ktoré v sebe spájali vždy na jednom obraze 
úspešných zdravých a znevýhodnených slovenských 
športovcov a výstava maliarskych diel Pavlíny Csápaiovej-
Triščovej, ktorá maľuje nohami. 

 Autor: Vojtech Jankovič 

 

Hlavní protagonisté slavnostní  inaugurace na vozíčcích:        
na známce vyobrazená Veronika Vadovičová                  
a moderátor akce Ján Riapoš, předseda SPV. 

Na obraze jsou cyklistické hvězdy slovenského sportu.             
Vlevo Peter Sagan, kterého netřeba blíže představovat,           
vpravo Jozef Metelka, paralympijský cyklista, který               

v Riu 2016 vybojoval dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. 
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   Doprovodné výstavy byly 
neobyčejné a neobyčejné bylo 
také setkání se 
sympatickou  autorkou obrazů 
paní Pavlínou Czápaiovou-
Triščovou. Ani její obrovský 
handicup ji nezabránil v tom, 
aby se věnovala malování, tedy 
tomu, co ji baví, co ji naplňuje 
a pomáhá zvládat těžký životní 
osud.  

 

   Právě nepodrobení se životnímu osudu malířky Pavlíny a všech paralympijských sportovců může být pro nás 
všechny velkým vzorem, motivací a výzvou!                                                                                     -jpb- 

                          

 

   Když hodnotíme letošní zvláštní rok, tak 
odpadla obě setkání Olympsportu, zrušeny 
byly také oba veletrhy Sběratel a obdobné 
Zberatelské dny v Bratislavě. 

 Neformální setkání sedmi členů 
v Bratislavě se tak stalo největší letošní akcí 
Olympsportu.  

 

 

Na tomto obraze jsou spolu: vlevo Vladimír Gajdičiar, první 
slovenský paralympionik, který startoval v běhu na lyžích vsedě. 
Získal stříbro v Salt Lake City 2002. Vpravo je bývalá úspěšná 

biatlonistka Anastazia Kuzminová. 

Poslední foto je z výstavy SAKURA. Připomenula mimo jiné všechny 
slovenské paralympijské známky. 
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Olymp i j š t í  meda i l i s té  a   f i l a te l i e   ( 86 )  

 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (10. část) 
 
                                                                                                           
BOX                                                                                                                             (pokračování z minulého čísla) 
 
ENKHBAT Nerguy (Mongolsko) – bronz ve váze lehké  (57-60kg) 
FM Z  MONGOLSKO 1989 Yv. BF138 Mi. BF140 (2078) 
 
MASKE Henry (NDR) – zlato ve váze střední (71-75kg) 
FM Z NĚMECKO 1995 korespondenční lístek na pomoc sportu č.16 
  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 965 (964/7) Mi. 1111 (1111/8) 
  St. VINCENT 1990 Yv. 1188 (1185/8) Mi. 1542 (1539/42) 
 
JULIO ROCHA Jorge Elicier (Kolumbie) – bronz ve váze bantamové (51-54kg) 
FM Z  PANAMA 1989 Yv. A541 (1052/4+A541)  Mi. 1687 (1684/7) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYNARD Andrew (USA) – zlato ve váze polotěžké (75-81kg) 
FM Z  NIKARAGUA 1995 Yv. 2236 (2236/44) Mi. 3777 (3777/85) 
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PARISI Giovanni (Itálie) – zlato ve váze pérové (54-57kg) 
FM Z  TOGO  1996 Yv. 1465 (1459/67) Mi. 2435 (2437/9) 
 
PARK Si-Hun (Jihokorejská republika) – zlato ve váze polo-střední (67-71kg) 
FM Z  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2593 (2577/95) 
          (jméno na jedné známce série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře) 
 
SKARO Damir (Jugoslavie) – bronz ve váze polo-těžké (75-81kg) 
FM Z  JUGOSLAVIE 1988 Yv. 2206 (2199/206) Mi. 2325 (2318/25) 
    1988 Yv. 2199/206 v MF Mi. 2318/25 v MF 
 
ZÜLOW Andreas (NDR) – zlato ve váze lehké (57-60kg) 
FM Z  GHANA  1989 Yv. 973 (973/77) Mi. 1231 (1231/5) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ŠERM 
 
APTSIAURI Vladimir (SSSR) – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 219 (216/25) 
      
BAU Sabine (NSR) – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev žen a stříbro v šermu fleretem jednotlivkyň 
FM Z  GUYANA 1989 Yv. BF Mi. BF41 
                   (foto německých fleretistek s medailemi) 
  PARAGUAY 1989 Yv. 2471 (2471/5) Mi. 4423 (4423/7) 
     Yv. A1119 (A1119/23) Mi. 4304 (4304/8) 
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BEHR Matthias (NSR) – stříbro v šermu fleretem v soutěži družstev 
CERIONI Stefano (Itálie) – zlato v šermu fleretem jednotlivců 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda – Zpravodaj 2016/02 - č.169) 
 
NSR – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev žen (Sabine Bau, Anja Fichtel, Zita Funkenhauser, Anette Klug,  
Christiana Weber) 
FM Z  GUYANA 1989 Yv. BF Mi. BF41 
                   (foto německých šermířek s medailemi) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1119 (A1119/23) Mi. 4304 (4304/8) 
 
FICHTEL-MAURITZ Anja (NSR) - zlato v šermu fleretem v soutěži družstev žen a zlato v šermu fleretem 
jednotlivkyň 
FM Z NSR  1988 korespondenční lístek na pomoc sportu č.3 
  GUYANA 1989 Yv. BF Mi. BF41 
                   (foto německých fleretistek s medailemi) 
    1994 Yv. 3524 (3524/32) Mi. 4898 
  MALI  1995 Yv. 734 (726/35) Mi. 1335 (1327/36) 
  NEVIS  1992 Yv. 631 (630/3) Mi. 662 (659/66) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1119 (A1119/23) Mi. 4304 (4304/8) 
     Yv. A1116 (A1114/18) Mi. 4300 (4298/302) 
     Yv. 2471 (2471/5) Mi. 4423 (4423/7) 
  (viz výše reprodukce u Bau, šerm) 
  SIERRA LEONE 1989 Yv. BF102 Mi. BF97 (1173) 
 
FUNKENHAUSER Zita-Eva (NSR) - zlato v šermu fleretem v soutěži družstev žen a bronz v šerrmu fleretem 
jednotlivkyň 
FM Z  GUYANA 1988 Yv. BF Mi. BF40 
                   (foto německých fleretistek s medailemi) 
  NSR  1988 obálka IMOS se jmény některých vítězů 
    (viz reprodukce u Meyfahrt, lehká atletika, XX. Olympiáda) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1119 (A1119/23) Mi. 4304 (4304/8) 
  (viz výše reprodukce u Bau, šerm) 
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ITÁLIE – stříbro v šermu fleretem v soutěži družstev žen 
FM Z  GRENADA 1989 Yv. 1765 (1763/70) Mi. 1965 (1961/68) 
 
LAMOUR Jean-Francois (Francie) – zlato v šermu šavlí 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
RIBOUD Philippe (Francie) – stříbro v šermu kordem 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. 1688 (1687/93)  Mi. 3150 (3150/6) 
 
SCHMITT Arnd Rudiger (NSR) – zlato v šermu kordem a stříbro v šermu kordem v soutěži družstev 
FM Z  BOLÍVIE  1988 Yv. BF Mi. BF176 
  NIKARAGUA 1992 Yv. 1688 (1687/93)  Mi. 3150 (3150/6) 
  NĚMECKO 1999 korespondenční lístek na pomoc sportu č.54 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1117 (A1114/18) Mi. 4301 (4298/302) 
  TANZÁNIE 1989 Yv. 486 (484/7) Mi 596 (594/7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pokračování příště)                                                                                                           

                                                                                                                                 Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 



43 
 

  

S Danou Zátopkovou se na Valašském Slavíně rozloučily desítky lidí i zástupci Olympspostu 
 

 
   Dvojnásobná olympijská medailistka, dvojnásobná mistryně Evropy, světová rekordmanka, držitelka 
Olympijského řádu a manželka nejúspěšnějšího českého běžce Emila Zátopka, Dana Zátopková, zemřela 13. 
března v úctyhodném věku 97 let. 
   Pohřbu se však mohl ve strašnickém krematoriu v Praze vzhledem k panujícím opatřením proti šíření nemoci 
COVID-19 zúčastnit jen omezený počet lidí. Poslední rozloučení s jednou z nejvýraznějších českých sportovních 
osobností proběhlo v pátek, 18. září, den před 98. narozeninami obou manželů Zátopkových, ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
   Oblíbená cimbálová muzika Jaroslava Čecha, moravské písničky, které měla tak ráda a hlavně rodinní 
příslušníci, členové Českého klubu olympioniků, olympijští vítězové, Jan Železný, Martin Doktor, Jiří Daler, 
medailisté Oldřich a Pavel Svojanovští, manželé Peckovi, Jarmila Kratochvílová, Imrich Bugár, Karel Loprais a 
mnoho dalších osobností a přátel vyprovodilo olympijskou vítězku v hodu oštěpem Danu Zátopkovou na místo, kde 
spočívá i její manžel Emil. V závěru pietního aktu vystřelila krojovaná valašská skupina Portáš čestnou salvu. 
   Na Valašském Slavíně kolem kostela sv. Anny nyní odpočívají čtyři olympijští vítězové - manželé Zátopkovi, 
diskař Ludvík Daněk a skokan na lyžích Jiří Raška - a držitelé dvanácti olympijských medailí! 
Olympsport připravil k tomuto dni modrý OVS a přítisk na obálku. Pietního aktu se zúčastnili Josef Kočí, Jan Petrás 
a Radek Jásek, kteří touto celistvostí obdarovali řadu přítomných olympioniků a sklidili za ni upřímný obdiv a 
uznání. 
                                                                                                                                                 Radek Jásek 

 

 
     Fotogalerie z rozloučení  
             s paní Danou 
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Hroby našich slavných olympijských vítězů na Valašském Slavíně: vlevo u hrobu Jiřího Rašky 
vzpomínají Radek Jásek a Josef Kočí, uprostřed hrob Ludvíka Daňka a vpravo společné místo 
posledního odpočinku manželů Zátopkových. 
 

Olympijským vítězům a medailistům jsme darovali naši obálku s přítiskem a modrým otiskem výplatního 
stroje jako vzpomínku na Danu Zátopkovou. Jiří Daler, Martin Doktor, Kvěra Jeriová, Jan Železný a další 
ocenili naši práci a poděkovali za to, že jsme si na Danu Zátopkovou vzpomenuli.  
 

                                 Společná fotografie majitelů 15 olympijských medailí u hrobu manželů Zátopkových. 
 
                                                                                                                                                   foto  -jpb- 
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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              3 .  č á s t  
 

 
 Spolek Olympsport ČR vydal „Vlastní známky“ s portréty úspěšných českých biatlonistů, kteří získali stříbro 
v závodě smíšených štafet: Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. 
 

 
 
VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 642  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2014 Evid. č.: P0000049302 
 
 
Veronika Vítková získala stříbro v závodě smíšených štafet, byla na 6. místě ve vytrvalostním závodě (15 km) a 
9. v závodě s hromadným startem. Ve sprintu obsadila 16. a ve stíhacím závodě 21 místo.  
 

 

 
Čtveřice českých biatlonistů, kteří 
získali stříbro v závodě smíšených 
štafet: V. Vítková,  
G. Soukalová, J. Soukup,  
O. Moravec. 
Na vítěznou štafetu Norska ztratila 
ČR 32,6 sek.  
 
 
 
Byla použita „vlastní známka“ 
z archu (viz výše). 
 

 
COBp Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 642 Evid. č. OS-08/14  
PR: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 13. 3. 2014   
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Češi v Soči 2014 
Slavnostní zahájení proběhlo 9. února, ukončení se uskutečnilo 25. února. Celkem se účastnilo 2 922 sportovců 
z 92 zemí. Česká republika vyslala 96 sportovců a získala 8 medailí (2 – 4 – 2).  
 
Společnost Olympsport ČR vydala dopisnici s medailovými úspěchy českých sportovců: Martina Sáblíková (zlato a 
stříbro rychlobruslení), Eva Samková (snowboardcross - zlato), biatlonisté Ondřej Moravec (2x stříbro a bronz), 
Gabriela Soukalová (2x stříbro), Jaroslav Soukup (stříbro a bronz) a Veronika Vítková (stříbro).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 642  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2014 Evid. č.: P0000049300 
 
 
Mistrovství světa 2015 
Ve finském Kontiolahti se ve dnech 3. – 15. března 2015 konalo 47. Mistrovství světa v biatlonu. Česká republika 
získala 4 medaile (1 – 2 – 1). Zlato ve smíšené štafetě (V. Vítková, G. Soukalová, M. Šlesingr,  
O. Moravec), stříbrné G. Soukalová (15 km), O. Moravec (hromadný start) a bronz O. Moravec (20 km). 
    

 
 
VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 822  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2015 Evid. č.: P0000051474 
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Prvním závodem dne 5. března 
byly smíšené štafety, kde 
Česká republika získala zlatou 
medaili. Veronika Vítková, 
Gabriela Soukalová, Michal 
Šlesingr a Ondřej Moravec 
přijeli do cíle s náskokem 20 
sekund na druhou Francii. Třetí 
skončilo Norsko. Startovalo 26 
štafet. 
 

COBp Olympsport ČR OVS: 24,70,- Kč Evid. č. OS-05/15  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 13. 4. 2015 do ? 

 
 
 
Vítězná česká děvčata 
V sezóně 2014/15 získala Česká republika „Malý křišťálový glóbus“ za vítězství v celkovém hodnocení 
světového poháru v závodě ženských štafet (zisk 316 bodů). Celkově druhé bylo Německo (302 b.) a třetí Francie 
(266 b.). 
 
Eva PUSKARČÍKOVÁ (* 3. ledna 1991) 
Na ZOH 2014 obsadila 4. místo se štafetou žen ČR (po dodatečné diskvalifikaci druhého Ruska je štafeta ČR na 3. 
místě). V dalších třech závodech byla nejlépe 22. (závod na 15 km). Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu startovala ve 
třech individuálních závodech (nejlépe 32. ve stíhačce) a ženské štafetě (12. místo). 
Jako členka štafety žen ČR je vítězkou celkového hodnocení Světového poháru v sezóně 2014/15. 

 

 
 
 
 
 
Složení družstva se neměnilo 
a čtveřice Eva 
Puskarčíková, Gabriela 
Soukalová, Jitka Landová a 
Veronika Vítková zvítězila 
v Oberhofu, Ruhpoldingu a 
Oslo, druhé místo obsadila 
v Anterselvě a třetí pořadí 
získala v Hochfilzenu.  

VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 745  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2015 Evid. č.: P0000051473 
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Jitka LANDOVÁ (* 20. července 1990)  
Na ZOH 2014 obsadila 4. místo se štafetou žen ČR. V dalších třech závodech byla nejlépe 50. (sprint 7,5 km). 
Na MS startovala 3x (2012 – 2015), ve Světovém poháru poprvé závodila v sezóně 2011/12 a nejlépe byla na 10. 
místě ve sprintu v Ruhpoldingu (2015). Jako členka štafety žen ČR je vítězkou celkového hodnocení Světového 
poháru v sezóně 2014/15. Na Světové universiádě 2013 vyhrála závod s hromadným startem a má bronz ze 
závodu na 15 km a ve smíšené štafetě. V květnu 2017 ukončila sportovní kariéru. 
 
Gabriela Soukalová – vítězka Světového poháru 2015/16  
Vyhrála „Velký křišťálový glóbus“ s celkovým ziskem 1 074 bodů, když zvítězila ve čtyřech závodech - Östersund 
(sprint), Ruhpolding (hromadný start), Presque Isle (sprint a stíhací závod).  
Na 2. místě skončila M. Dorinová Habertová (Francie) – 1 028 b. a na 3. místě D. Wiererová (Itálie) – 944 b. 
K celkovému triumfu přidala i zisk tří „malých křišťálových glóbů“ (za sprint, stíhací závod a závod s hromadným 
startem). 
Gabriela Soukalová se 13. května 2016 vdala za bývalého českého badmintonistu Petra Koukala. 
 

 
 
VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 642  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2016 Evid. č.: P0000053059  
                                                                                                                                             

  - pokračování příště -   
 
 
 
 

Otokar Hořínek 
   Střelec a olympijský medailista z Melbourne se skutečně jmenoval Otokar Hořínek a ne Otakar 
Hořínek. V knihovničce Ládi Janouška si chybného jména všiml náš člen Jiří Zdarsa. Pak Otokar 
Hořínek již není 5 let mezi námi, zemřel 8. června 2015, a tak si na našeho prvního olympijského 
medailistu ve střelbě vzpomeňme alespoň tímto krátkým připomenutím s uvedením jeho správného 
jména. 
   Jeho jméno bylo na materiálech Olympsportu chybně uvedeno dvakrát. Na razítku k odletu české 
reprezentace do Atlanty 1996. A také na přítisku celinové dopisnice k setkání československých 
olympioniků (účastníků OH 1956) v roce 1996, která připomíná čs. 
medaile získané na OH 1956 
v Melbourne. Zde je dokonce uvedeno 
jméno stříbrného střelce Otto. Chybičky 
se vloudily, ale jak se říká: Kdo nic 
nedělá, nic nepokazí… 
   Pozornému Jiřímu Zdarsovi patří naše 
poděkování.  
                                                         -jpb- 



49 
 

 

MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (VIII) 
 
 

MS 1962                                     P o p r v é  v  k o l é b c e  k o p a n é  
  

   

Osmé Mistrovství světa 
v kopané v roce 1966 
pojala FIFA jako hold k 
100. výročí založení 
Anglického fotbalového 
svazu (založen 1863). 
ČSSR byla v síti mezi 
rekordním počtem 71. 
účastníků. V kvalifikaci 
nás los svedl s týmy Portugalska a Rumunska. Přestože jsme byli vicemistry světa, soupeři nás ani 
trochu nešetřili. Po dvou prohrách a jedné remíze jsme si mohli o opakování chilského finále 1962 
nechat jen zdát.  

 
   Mezi těmi, kteří 
postoupili byla 
překvapivě KLDR, jejíž 
reprezentace 
existovala pouhé dva 
roky. Severokorejci, 
na které byl kurs 
2000:1, senzačně 
nechali za sebou ve skupině Itálii a poslali ji s ostudou domů. Ve čtvrtfinále dlouho také vedli 3:0 
nad Portugalskem, ale hlavně díky čtyřem gólům Eusebia nakonec Portugalci zvítězili 5:3. 
Portugalsko již ve skupině smetlo Brazílii 3:1. Ta doplatila na silové pojetí evropského fotbalu, hned 
v prvním zápase ji rozkopali Bulhaři, vedeni tehdy českým trenérem Rudolfem Vytlačileml Brazilci 
sice zvítězili 2:0, ale po dvou prohrách 1:3, 
s Maďarskem a právě s Portugalskem, obhájci 
titulu balili kufry. Angličané zahájili svoji cestu 
za titulem remízou s Uruguay 0:0. Druhý 
finalista, SRN s novým trenérem Helmutem 
Schönem vsadila na dvacetiletého záložníka 
Franze Beckenbauera, jehož hvězda začala 
vycházet.  
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   Těsně před zahájením 
MS vyvolala vzrušení 
krádež Zlaté Niké z 
filatelistické výstavy v 
Londýně. Vzácnou trofej 
vyčenichal v zastrčené 
zahradě černobílý 
kříženec, pes Pickles. Po 
vítězství Anglie se směl 
spolu se svým pánem 
zúčastnit slavnostního 
večírku v přepychovém 
hotelu. Slávu si bohužel 
moc neužil, nešťastnou 
náhodou se krátce poté 
uškrtil na svém vodítku. 
   Finále Anglie-Německo 4:2 v londýnském 
Wembley, kultovním stánku fotbalu, vstoupilo do 
historie jako duel buldočích soupeřů, který 
rozhodl gól století Geoffa Hursta na 3:2, o 
kterém se diskutuje dodnes. Hurst vypálil ve 101 
minutě prodloužení, míč se odrazil od břevna na 
brankovou čáru a zpět do hřiště. Švýcarský sudí 
Gottfried Dienst chvíli váhal, ale po poradě se 
sovětským pomezním Tofikem Bachramovem gól 
uznal (blíže článek v OS/3/2019). Dosud ještě 

nikdo nepotvrdil, zda 
míč přešel brankovou 
čáru celým svým 
objemem. Poprvé byly 
na šampionátu použity 
kovové brankové tyče, 
kulaté, namísto 
dosavadních dřevěných, 
čtyřhraných. Zastánci 
původní brankové 
konstrukce tvrdili, že od 
dřevěného břevna by se 
míč odrazil jinak. Anglie 
se konečně stala 
světovým šampionem, 
země, která dala světu 
fotbal a pravidla si to plně zasloužila.  
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   Mistrovství poprvé propagoval fotbalový maskot.   
Stal se jím rozpustilý lvíček Willy, oděný do anglické 
vlajky.       Od té doby má každý šampionát svého 
maskota. Pohár nejlepšího hráče MS získal tvůrce 
hry mistrů světa - Bobby Charlton. Střelcům 
kraloval s 9 brankami Portugalec Eusebio. Podivnou 
a kuriozní cenu obdržel Jack Charlton. Během MS 
1966 byl 3x vylosován na namátkovou dopingovou 
kontrolu. Po finále na něj došlo i počtvrté. 
Zaměstnanci laboratoře mu darovali dětský nočník s 
vyrytým nápisem: Věnováno Jacku Charltonovi, 
který dal své vlasti vše, co mohl. Pak, že Angličané 

mají suchý humor. Ojedinělou raritou a vzácným razítkem je to, které 

připomíná, že Anglie je 
poslední den mistrem 

světa. 

            Stanislav Kamenický 

 

 

pokračování příště 
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Stručně na závěr: 

 
 

 
                                       4.                      1.                           2.                               3. 
  
 
 
 
 
 
                                       5. 
 
 
 
                                                                                                   8.                           9.      
                                                                     
                                                                    7. 
                                       6. 
                                              
                                                                                                 10. 

                                                 
1. Švýcarsko, 3.9.2020, 1 zn., MS v silniční cyklistice 
2.-3. Švýcarsko, 5.3.2020. 2 zn., MS v ledním hokeji (nekonalo se) 
4.-6. Rakousko, 2.10.2020 3 zn., sporty házená, volejbal, basketbal 
7. Monako, 27.3.2020, 1 zn., Monte Carlo Masters Tennis Tournament 
8.-9. Faerské ostrovy, 30.4.2020, 2 zn., 125 let volejbalu 
10. Itálie, 6.10.2020, 1 zn., 100 let Italské federace zimních sportů                                     

   
Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Vojtech 

Jankovič, 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. prosince 2020 
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