
 
 

 
 

  
 

 

ROČNÍK 53. (2020)                ČÍSLO 2 (183) 

ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE  

PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Čestný předseda Olympsportu 

JAROSLAV PETRÁSEK 
oslaví  1.1.2021 osmdesát! 

Velká gratulace do Českého Brodu! 
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   Podivný rok, rok 2020, končí. Neohlížejme se, co všechno nám vzal. 
Spíše si připomeňme co nám, možná, paradoxně, dal. Více času na 
rodinu, blízké. Více času na naše sbírky. Naučil nás vážit si věcí, které 
jsme dříve měli za samozřejmé, jako volnost pohybu, cestovat, stýkat 
se s přáteli. Také více dbát o své zdraví a více si ho chránit. 
                  Jsou před námi nejkrásnější svátky  v  roce.  Prožijte vánoční                                   
                     svátky v pokoji, klidu a pohodě a do nového roku 2021 Vám   
                        přejeme jen jediné,  aby  byl lepší než ten rok,  se kterým        
                           se loučíme.  
                                                To Vám přejí členové výboru Olympsportu 
 
 

 

Z  V E D E N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

 
 
  

V Á CL A V    D I V I Š      
J A R O S LA V PE T RÁ S E K      

 
 

   Začneme tím starším, a tím je Ing. Václav Diviš, který má již oslavy osmdesátin za sebou. 
Oslavil je v polovině roku, 2. července. Neúnavný tahoun Olympsportu, autor a správce 
našeho webu, organizátor celé řady výstav, které nás prezentovali u Českého olympijského 
výboru, České olympijské akademie, Českého klubu olympioniků, Národního muzea a 
dalších institucí. Z poslední doby připomeňme jeho spolupráci a nemalý podíl na vzniku 
reprezentační knihy Memorabilie Českého olympijského výboru. Václav je zkrátka 
nepostradatelná součást vedení Olympsportu, jak on sám říká „děvče pro všechno“. Tak to 
s námi Vašku ještě nějaký rok vydrž, i když neděláme vše tak, jak by se Tobě líbilo. Ať Ti to 
líp chodí, a i nadále chutná pivko! 
 

   Pro některé to zní neuvěřitelně, ale bývalý dlouholetý předseda Olympsportu a dnes 
čestný předseda, Ing. Jaroslav Petrásek, na Nový rok oslaví osmdesátku. Nebudeme zde 
připomínat jeho zásluhy o rozvoj olympijské a sportovní filatelie v našem českém, 
československém i mezinárodním měřítku. Ty jsou všem známé a bylo by to pověstným 
nošením dříví do lesa. Mnozí z nás jsou Jaroslavu Petráskovi vděčni za přátelské rady a 
pomocnou ruku při pronikání do hlubších sfér našeho koníčka. Také řada přírůstků v našich 
sbírkách pochází od Jaroslava. Buď přímo výměnou či koupí. Nebo nepřímo ve stovkách 
sportovních razítek, která pocházejí z jeho dílny. Za to vše Ti, Jardo, moc děkujeme a do 
dalších let přejeme více zdraví, pohodu a spokojenost.                                                                     
                                                                                                               Za celý Olympsport  -jpb-                                   
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Foto ze setkání Olympsportu na jaře 2018 v Brně 
 
 
 

   Hned další zpráva je velice smutná a sděluje se velice těžko. 17. listopadu opustil naše 
řady Jan Khom z Moravské Třebové. Bylo mu 77 let. Členem Olympsportu byl od roku 2008 
a od té doby nechyběl skoro na žádném našem setkání. I když postavou nevelký, tak byl 
k nepřehlédnutí. Svým jednáním, uhlazeným vystupováním a šarmem elegána. Takto na něj 
vzpomínají kolegové a přátelé z Olympsportu Zdeněk Svědiroh a Ladislav Kočí: 
 

                   Ing. Jan  Khom (1943-2020) 
   Jan Khom  se narodil 31. března 1943 na českomoravském 
pomezí. Během studií aktivně sportoval, hrával fotbal a věnoval 
se atletickým závodům, zejména běhu. 
   V Moravské Třebové se stal členem místního klubu filatelistů a 
aktivně se podílel již na místních výstavách známek v roce 1977 
a 1987. Po zrušení klubu filatelistů v Moravské Třebové se stal 
členem KF Svitavy, kam pravidelně dojížděl na nedělní schůzky. 
V květnu roku 2009 se zúčastnil Setkání sběratelů olympijských 
memorabilií v nově otevřeném Olympijském centru ve Varšavě u 

příležitosti 90. výročí založení Polského olympijského výboru. Ještě v roce 2018 vystavoval 
v muzeu Moravská Třebová obálky prvního dne a známky s námětem fauna a flora u 
příležitosti výročí malíře a ilustrátora knih Oty Janečka (m.j. autora dvou emisí Ptactvo). 
   Sbíral známky s námětem olympijské hry, zejména pořádajících států a známky, vydané 
k mistrovství světa ve fotbalu. V poslední době velice aktivně známky České republiky. 
Pravidelně s námi navštěvoval výměnné schůzky v našem kraji, např. ve Svitavách, 
Pardubicích, České Třebové a hlavně schůzky v Ústí nad Orlicí, organizované dříve panem 
Andělínem Adolfem. Účastnil se pravidelně setkání Olympsportu v Praze a v Brně. 
Každoročně také cestoval na Sběratele do Prahy i na Zberateľské dni v Bratislavě.  
   Zemřel 17. listopadu  2020. 
                                                  Čest jeho památce! 
                                                                                                         Zdeněk Svědiroh                                                       
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   Vždy jsem velice potěšen, když se v mém 
e-mailu objeví zpráva z OLYMPSPORTU. 
Přijde Zpravodaj, pozvánka na setkání, 
nabídka na burzu či malá zprávička o 
zaplacení poplatku. Ve středu  dne 18. 11. 
2020 jsem však obdržel zprávu, kterou jsem 
jednak nečekal a bylo mi z ní velmi smutno. 
Zmíněný text mi oznamoval, že zemřel pan 
Ing. Jan Khom. 
  S panem Ing. Janem Khomem jsem se 
poprvé setkal na burze v Pardubicích v roce 
2006. Zaujal mě především svým perfektním 
oblečením, kterým se naprosto odlišoval od 
ostatních návštěvníků burzy. Perfektně 
padnoucí oblek a při odložení saka jeho 
sněhobílá košile jasně svítila v sále 
kulturního domu. Vášnivě diskutoval 
s prodávajícím o známkách z Číny 
s námětem OH. Zaujal mě svými znalostmi a 
získal si můj respekt. Na základě jeho 
vystupování jsem se domníval, že se jedná o 
vysoce postaveného bankovního úředníka. 
Já jsem si u prodejce vybíral známky 
s námětem fotbal a pan Ing. Jan Khom mě 
upozornil, že v sérii chybí aršík, takže není 
dobré sestavu kupovat. Vzhledem k tomu, že 
burzy v Pardubicích se pravidelně opakovaly 
každého čtvrt roku, byl jsem zvědav, zda 
dotyčného pána opět na burze uvidím. 
Skutečně tomu tak bylo a již jsme spolu 
hovořili.  
   Následně na setkání OLYMPSPORTU, 
myslím si, že v roce 2008, jsem jej uviděl 
mezi přítomnými. S určitým respektem jsem 
se k němu hlásil, a tak vznikalo postupně 
naše přátelství. Poté jsme se dosti pravidelně 
na setkáních OLYMPSPORTU scházeli, 
společně cestovali vlakem. On do Svitav a já 
do Pardubic. Při společných cestách se naše 
povídání z filatelie dostávalo i na běžný život, 
rodinné radosti a strasti. Hovořili jsme o 
kopané /navštěvoval utkání krajského 
přeboru Pardubického kraje – Slovan 

Moravská Třebová a já utkání Jiskry 
Heřmanův Městec, též účastníka stejné 
soutěže/. S velkým zaujetím mi vyprávěl o 
své zahrádce a především o zavařování 
okurek, na čemž si velmi zakládal. Pokud 
nebylo setkání OLYMPSPORTU, či burza 
v Pardubicích, vyměnili jsme si pár řádků 
prostřednictvím e-mailu. Často se v povídání 
zlobil, že je málo vydávaných poštovních 
známek se sportovním námětem. 
   

Jsem velice rád, že jsem měl možnost pana 
Ing. Jana Khoma poznat, jak po stránce 
filatelistické, tak především po stránce 
lidské. Velice si toho vážím a na setkáních 
OLYMPSPORTU, mi bude velmi chybět. Díky 
za vše, pane Ing. Jane Khome. 
 
                                         Ladislav Kočí 
 
 

Ing. Jan Khom má pokračovatele ve svém 
vnukovi, který stal novým členem Olympsportu. 
Jmenuje  se  Jan Sekyra,  jeho adresa je:       
U Výstaviště 26a, 370 05 České Budějovice  
mail: jansekyra@post.cz. 
               Vítáme ho do našich řad! 
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No v i n ky  Čes ké  p o š t y  a  O l ym p sp o r tu  
    

 

Omluva  redaktora  
 

   Minulé číslo Zpravodaje (2020/2), jak jste si asi všimli, má chybné číslování poloviny 
stránek. Prvních 14 stran je číslováno od jedničky, ale vzhledem k tomu, že se jedná o druhé 
letošní číslo, tak číslování mělo navazovat tam, kde se skončilo v prvním čísle. Tedy od čísla 
29 a dále pokračovat. Posledních 10 stran je ve Zpravodaji 2020/2 již číslováno správně 43, 
44…..52. Za chybu se velice omlouvám.  
   A ještě jedna malá oprava. V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o šesti obálkách 
či dopisnicích s přítiskem, které připravil Olympsport v podmínkách, které mu dovolila situace 
s šířící se pandemií koronaviru a omezený provoz na poštách. V textu na straně 4, týkající 
se přítisku na obálce, věnované jako poděkování biatlonové štafetě za bronz na MS je chybně 
uvedeno číslo OS 05-20, správně má být OS 06-20. I za tento překlep se velice omlouvám.              
                                                                                                                  -jpb- 
 

ME v  judu PRAHA 2020  
 

   Muži se poprvé na ME v judu představili v roce 1951, ženy pak v roce 1975. Už nějakou 
dobu se oba šampionáty konají současně na jednom místě, což byl i případ letošní Prahy. Ta 
hostila evropský šampionát v judu znovu po 29 letech. V roce 1991 vydala Československá  
pošta ke konání šampionátu příležitostnou poštovní známku. Pro letošek jsme se marně 
pokoušeli zařadit do emisního plánu České pošty známku k ME v judu, naše pokusy nebyly 
komisí známkové tvorby vyslyšeny.  
   Původně se mělo ME v judu v Praze uskutečnit na jaře letošního roku. Termín šampionátu 
se 4x měnil a přes všechny problémy a těžkosti se uskutečnil za přísných hygienických 
opatření ve dnech 19. - 21. listopadu 2020. 
   V pražské O2 aréně proběhly boje ve 14 váhových kategoriích (muži 
i ženy po sedmi) a je již jakousi tradicí, že se v judu udělují 2 bronzové 
medaile, podobně jako třeba při MS ve stolním tenise. 

 superlehká váha (muži -60kg, ženy -48kg) 
 pololehká váha (-66kg -52kg) 
 lehká váha (-73kg, -57kg) 
 polostřední váha (-81kg, -63kg) 
 střední váha (-90kg, -70kg) 
 polotěžká váha (-100kg, -78kg) 
 těžká váha (+100kg, +78kg) 

   Bohužel pro naše judisty visely 
medaile proklatě vysoko. Jediné 
bodované umístění získal Lukáš 
Krpálek (5. místo), ostatní skončili až 
na jednu výjimku v prvním kole. Za 
špatnými výsledky našich stojí dlouhá 
příprava bez závodů. Na turnajích se 
získávají cenné zkušeností při 
soubojích s těžkými soupeři. Jen 
trénink nestačí, naši judisté nebyli 
prostě rozzávodění. Byl to markantní 
rozdíl při srovnání výkonů s judisty 
Ruska a judistů postsovětských 
republik. V ženách pak především 
s reprezentantkami Francie. Příště to 
snad bude lepší…. 
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   Když jsme jako Olympsport neuspěli s vydáním příležitostné poštovní známky, tak jsme 
připomněli konání ME v judu v Praze 2020 alespoň na razítku. Získali jsme souhlas 
organizátorů ME a také České pošty s použitím příležitostného razítka ve výplatním strojku 
NEOPOST na hlavní poště PRAHA 1. Jsme v tomto směru 
průkopníky, protože naše razítko bylo první příležitostné, které 
na poště PRAHA 1 realizovali. Po nás následovala již řada dalších 
příležitostných razítek modré barvy, ale den zahájení ME v judu, 
19. listopad 2020, byl pro poštu Praha 1 v tomto směru 
premiérou. 
   Námětem razítka se stalo logo evropského šampionátu a jako 
přítisk na obálku jsme použili judisty ze známky z roku 1991, 
autorem grafického návrhu byl Zdeněk Filip (OS 07-20).    
 

45 let  Českého klubu olympioniků 
 

   Připomenutí tohoto výročí bylo 
domluveno s předsedou ČKO Oldřichem 
Svojanovským k vánočnímu setkání 
klubu olympioniků. Ze známých důvodů 
se však vánoční setkání neuskuteční, 
ale výročí ČKO bude připomenuto. 
V době, kdy se bude tisknout Zpravodaj 
nebo již bude mířit k Vám, tak se 
plánuje na 16. prosince na poště Praha 
1 orážení obálek s přítiskem modrým 
otiskem výplatního stroje NEOPOST. 
Autorem přítisku i razítka je člen výboru 
Olympsportu Mgr. Radek Jásek.    

                                                                                        
-jpb- 

 
 

EMISNÍ PLÁN ČESKÉ POŠTY NA ROK 2021 
 

   V emisním plánu příštího roku se můžeme, po dvou letech půstu, těšit zase na sportovní 
známky. 9.2.2021 v edici Osobnosti bude vydána známka, která připomene nedožité 
devadesátiny legendárního fotbalisty Josefa Masopusta. Známka bude mít nominál B a pošta 
vydá i speciální známkový sešitek o 8 známkách. 
   Vzpomínkou na první derby Sparta-Slavia, které se odehrálo na Císařské louce v březnu 
1896, to je před 125 lety, bude 24.3.2021 vydání tiskového listu se soutiskem dvou známek. 
Celý tiskový list bude obsahovat 50 známek. Obě známky budou hodnoty B. 
   A do třetice sport, tentokrát ten s přídomkem bílý, tenis. Česká pošta vydá 6.10.2021 celý 
arch 25 ks vlastních známek s hodnotou B. Jde o pokračování tenisových vlastních známek 
vydaných v roce 2013. 
   Vyobrazení připravovaných známek se zatím tají, tak se nechme překvapit. Jsme jistě rádi, 
že Česká pošta zase vydá známky se sportovním námětem, ale známka, kterou asi všichni 
milovníci sportu a filatelie očekávali, ta v emisním plánu chybí. Jde o známku k Hrám XXXII. 
olympiády TOKIO 2020. Tradice vydávání olympijských známek tak byla po 64 letech 
přerušena!!! V roce 2020 měla být vydána, snad pro naši útěchu, známka Letní sport. Po 
přesunutí Tokijských her na rok 2021 byla známka nepochopitelně vypuštěna z emisního 
plánu 2020 a do nového emisního plánu nebyla zařazena. Olympsport naváže kontakt 
s novým vedoucím oddělení známkové tvorby České pošty a použije všechny dostupné 
prostředky k opětovnému zařazení známky Letní sport do emisního plánu. Byla by to sice 
chabá náhrada za olympijskou známku, ale alespoň něco….                                   -jpb- 



 

59 
 

 

RUDOLF SCHINDLER, MUŽ, KTERÝ ZACHRÁNIL AC SPARTU 
 

 
   Nejen legendární fotbalisté a věhlasní trenéři 
tvořili za uplynulých 125 let historii AC Sparty 
/obr.1/. Neméně velkou zásluhu na jejich úspěších 
mají také muži v pozadí. Jedním z prvních byl 
architekt Rudolf Schindler /obr.2/. Ve sparťanských 
kronikách, bulletinech a v různých knihách se jeho 
jméno vyskytuje sporadicky, a tak o této důležité 

osobnosti sparťanského fotbalu nevíme skoro nic. Většina vyznavačů 
rudých dresů netuší, že na svoji milovanou Letnou by nemusela více 
než sto let chodit. Neexistoval by jejich nádherný stadión, 
neexistovaly by populární derby se Slávií /obr.3/, plejáda slavných 
hráčů a stovky památných zápasů /obr.4/. Šestého ledna 1906 se 

rozhodovalo v Kirschově restauraci v ulici Karolíny Světlé (nedaleko Národního divadla) o 
další existenci AC Sparty. Klubové dluhy dosáhly na tehdejší dobu horentní sumy 25 000 
rakouských korun. Žaloby se jen hrnuly a záhy následovalo uvalení konkurzu. Věřitelé si 
odnášeli vše, co jim přišlo, pod ruku, například i brankové tyče. A tak padnul návrh na 
likvidaci klubu. Že se tak nestalo, se rozhodlo po bouřlivé debatě, kdy architekt Rudolf 
Schindler přijal předsednictví a zaručil se za všechny dluhy. O jeho vřelém vztahu k Spartě 
svědčí i to, že musel prodat dva činžovní domy nedaleko Sparty, na Špejchaře. Je všeobecně 
známo, že nevděk světem vládne, a to platí také o majitelích a funkcionářích Sparty, kteří 
už dávno mohli svému zachránci umístit na stadiónu alespoň pamětní desku, jakou tam má 
bývalý brankář a komik Vlasta 
Burian /obr.5/. Při vší úctě k 
němu, větší zásluhy o klub nemá, 
jako zmíněný Rudolf Schindler. 
Bude asi mnoho příznivců i 
čtenářů, které by zajímalo, kdo to 
vlastně byl ten „Schindler”.  
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   Tento článek by měl dostatečně objasnit tuto otázku. Narodil se 
14.4.1874 v Brně. Sportu se věnoval už od mládí a jako většina 
jeho vrstevníků byl i on všestranným sportovcem. Věnoval se 
cyklistice /obr.6/, lehké, později těžké atletice. Po pracovním 
návratu z Rakouska do Prahy (1899) finančně podporoval na 
studiích svého nevlastního bratra, dr. Maxmiliána Fatku /obr.7/, 
pozdějšího prvního generálního ředitele Československé pošty. 
Hned po návratu se stal členem AC Sparty a blízkým 
spolupracovníkem jednoho ze zakladatelů klubu – Václava Rudla 
/obr.8/. Po řadu let byl místopředsedou Sparty. Zastával také 
funkci zástupce AC Sparty v České atletické amatérské unii,           
do které až do roku 1901 spadal také fotbal /obr. 9/. Předsedou 

ČAAU byl v letech 1906 až 1908, 
čestným členem od roku 1908 a 
od té doby se věnoval už jen 
těžké atletice. V raném období 
těžké atletiky založili společně 
s Josefem Rösslerem-Ořovským 
/obr.10/ v roce 1910 nový 
těžkoatletický svaz po názvem 
Ústřední svaz těžké atletiky 
(ÚSTA). V roce 1920 měl Rudolf 
Schindler velký podíl na vzniku 
Československého svazu těžké 
atletiky, kterého byl zvolen jeho 

prvním předsedou. Stál rovněž u vzniku 
Mezinárodní federace těžké atletiky (1912) 
a byl v prvních letech jejím činovníkem. 
Čestným předsedou ČSTA se stal v roce 
1923 a byl jím až do konce života /obr.18/. 
Dvanáct let zasedal jako místopředseda v 
Českém, později v Československém 
olympijském výboru /obr.11/. V roce 1912 
byl s Josefem Rösslerem-Ořovským jedním 
z vedoucích české výpravy na OH ve 
Stockholmu /obr.12, obr.17/. Známá je 
fotografie, kde defiluje padesátka českých 
atletů (mezi nimi i Rudolf Schindler) před 
švédským králem Gustavem Adolfem V. 
Pochodovali s větším odstupem za výpravou 
Rakouska pod bílým praporem s českým 
lvem ve znaku a s tabulkou AUTRICHE 
TCHEQUES. Na fotbal nikdy nezanevřel, 
když byl jeden čas členem také Rakouského 
svazu těžké atletiky, pomáhal AC Spartě 
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organizovat fotbalové zápasy s 
vídeňskými kluby Rapidem, Austrií, 
Wiennou a dalšími. V ČOV řídil mimo jiné 
přípravu těžkých atletů pro OH. Měl velké 
zásluhy na stříbrné medaili Jaroslava 

Skobly na OH 1928 v Amsterodamu 
ve vzpírání /obr.13/. Podílel se 
rovněž na zlaté medaili Jaroslava 
Skobly a stříbrné Václava Pšeničky 
na OH 1932 v Los Angeles 
/obr.14/. Při omezeném počtu 
sedmi čs. atletů je podpořil 
finančně.  
   Své sympatie k AC Spartě 
prokázal v osudném roce 1934, kdy 
10. března vyhořela do základů 
dřevěná tribuna plná trofejí a 
vzácného archívu /obr.15/, a 

Rudolf Schindler se finančně podílel na stavbě nové 
betonové tribuny. Z výše popsaných řádků je patrná 
jeho bohatá, mnohostranná činnost nejen na 

sportovním poli. Architekt Rudolf Schindler zemřel 9.8.1934. Dne 14.10.1934 uspořádal 
Český svaz těžké atletiky na jeho počest panychidu (pravoslavný smutečný obřad), na němž 
předseda ČOV Prof. MUDr. Josef Grus /obr.16/ pronesl projev, v němž zhodnotil dílo, ale i 
osobní vlastnosti zesnulého. Na závěr bych rád poděkoval Ing. Mgr. Rudolfu Schindlerovi, za 
poskytnuté informace, materiální pomoc a za poskytnutí souhlasu s uveřejněním vzpomínky 
na jeho dědečka. 

                                                                                          
Stanislav Kamenický 

 

            obr.13 

                                       obr.14 
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125 let od vydání prvních olympijských známek 
 

 
   Těch 125 let od vydání prvních olympijských známek sice 
uplyne až v příštím roce, ale shodou náhod se mi v knihovně 
brněnských filatelistů dostala do rukou útlá filatelistická 
příručka Společnosti teritoriální filatelie 
 

ŘECKO 1886-1901 
 
autora Václava Šnejdara, která vyšla v roce 1995. A myslím, 
že je teď již dobrá doba na malý rozjezd, který by měl celý 
příští rok na stránkách Zpravodaje pokračování a přiblížil by 
Vám blíže první emisi olympijských známek, vydaných v roce 
1896 v Řecku. Jedná se o známky na tehdejší dobu velice 
krásně graficky zpracované, vysoké umělecké hodnoty. 
Článek přebíráme bez úprav textu i když některé výrazy 
mohou u sportovních příznivců vyvolat úsměv.  

 
SLAVNOSTNÍ VYDÁNÍ  
PŘI PŘÍLEŽITOSTI OPĚTNÉHO ZAVEDENÍ MEZINÁRODNÍCH 
OLYMPIJSKÝCH HER – 1896                                                      úvod 

1. HISTORIE VZNIKU ZNÁMEK 
 
   Vykopávky německých archeologů, které v osmdesátých létech minulého století vynesly 
na světlo boží v Olympii zříceniny starého sportovního stadiónu a dalších staveb s mnoha 
antickými uměleckými předměty, daly podnět k opětovnému zavedení olympijských her a 
první tyto obnovené mezinárodní olympijské hry se měly konat v Řecku na stadiónu 
v Athénách. Protože řecká vláda neměla k dispozici potřebné finanční prostředky na 
zajištění realizace těchto her, byl vytvořen zvláštní fond, k jehož dobru udělila řecká vláda 
souhlas k zvláštnímu vydání známek, které podle původního záměru měly být v oběhu-
vedle běžných výplatních známek s hlavou Herma, pouze v době konání vlastních 
olympijských her, tj. v době od 25. března do 4. dubna 1896 juliánského kalendáře (podle 
našeho kalendáře od 6. do 15. dubna). K výběru vhodných návrhů na tyto známky byl 
vytvořen zvláštní výbor tvořený tehdejším generálním ředitelem pošt, výtvarným umělcem, 
profesorem Guilleronem, ředitelem numismatického muzea v Athénách a jedním 
vysokým úředníkem ministerstva financí. Motivy známek navrhl ředitel numismatického 
muzea v Athénách Svoronov a profesor Guilleron provedl jejich nákresy. Všechny vybrané 
motivy mají vztah buď ke starým olympijským slavnostním místům nebo místům, kde se 
olympijské hry konaly. Rytinu známek provedl pařížský rytec E. Mouchon, autor rytin 
tehdejších francouzských známek. Tisk známek byl proveden knihtiskem ve francouzské 
Národní tiskárně v Paříži. 

                                                                                                              pokračování příště 
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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 7 )  

 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (11. část) 
 
                                                                                                           
                                                                                                                               (pokračování z minulého čísla) 
VZPÍRÁNÍ 
 
GIDIKOV Borislav (Bulharsko) – zlato ve váze střední (67,5-75kg) 
FM Z  GHANA  1989 Yv. 977 (973/7) Mi. 1235 (1231/5) 
  GRENADA a GRENADÍNY   1992 Yv. 1292 (1289/93) Mi. 1542 (1535/44) 
 
YE Huanming (Čína) – bronz ve váze pérové (56-60kg) 
FM Z  GRENADA 1996 Yv. 2901 (2895/903) Mi. 3180 (3174/82) 
 
LEE Hyung-Keun (Jihokorejská republika) – bronz ve váze polotěžké (75-82,5kg) 
FM Z  GRENADA 1996 Yv. 2898 (2895/903 v MF)  Mi. 3177 (3174/82) 
 
IMMERSBERGER Peter (NSR) – bronz ve váze těžké (90-100kg) 
FM  Z  NSR  1990 strojové razítko používané ve městě Leimen 
(viz reprodukce u NSR, pozemní hokej, XX. Omympiáda) 
 
KUNZ Joachim (NDR) – zlato ve váze střední (60-67,5kg) 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1992 Yv. BF164 Mi. BF165 (1120) 
 
KURLOVICH Alexander (SSSR) – zlato ve váze supertěžké (nad 110kg) 
FM Z  MALEDIVY 1996 Yv. 2339 (2336/44) Mi. 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2962 (2960/68) Mi.  
 
NERLINGER Manfred (NSR) – stříbro ve váze supertěžké (nad 110kg) 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
SÜLEYMANOGLU Naim (Turecko) – zlato ve váze pérové (56-60kg) 
                                                   (do r.1986 znám pod jménem Shalamanov Naim, Bulharsko) 
FM Z  ANTIGUA 1995 Yv. 1852 (1850/5) Mi. 2143 (2141/6) 
  BARBUDA 1996 Yv. 1590 (1588/93) Mi.  
     (Antigua Yv. 1852 s přetiskem „Barbuda“) 
  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1996 Yv. Mi. 
  DOMINIKA 1996 Yv. 1966 (1958/66 v MF) Mi. 2161 (2153/70) 
  GRENADA 1996 Yv. 2897 (2895/903v MF) Mi. 3176 (3174/82) 
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  MALEDIVY 1996 Yv. BF367 Mi.  
  NEVIS  1992 Yv. BF49 Mi. BF44 (667) 
  PANAMA 1989 Yv. 1054 (1052/4+A541)   Mi. 1686 (1684/7) 
  PARAGUAY 1989 Yv. MF2475a Mi. Kb4427 
    (ve spodním pravém kuponu aršíku) 
  SIERRA LEONE 1988 Yv. 1283 (1282/5) Mi. 1512 (1509/18) 
  TURECKO 1988 Yv. 2577 Mi. 2828 
    1988    razítko prvního dne vydání používané v Ankaře 5.10. 

 

 

 
 

 

 
 

VLAD Nicu (Rumunsko) – stříbro ve váze polotěžké (90-100kg) 
(starší filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF199 (199/200) Mi. BF250 
(4509/12) 
    1988 Yv. hodnota jako BF199   Mi. 4511 (4509/12) 
 
WELLER Ronny (NDR) – bronz ve váze těžké (100-110kg) 
FM Z  NĚMECKO 1996 korespondenční lístek na pomoc sportu č.14 



65 
 

TAEKWONDO 
 
CHOO Nan-Yool (Jihokorejská republika) – zlato ve váze muší (43-47kg) v soutěži žen 
FM Z  DOMINIKA 1989 Yv. 108 (1089/91) Mi. 1190 (1189/92) 
 
 
TENIS 
 
CASAL Sergio (Španělsko) – stříbro v mužské čtyřhře (spolu s Emilio Sánchez)  
FM Z  ŠPANĚLSKO 1995 Yv. 2964 (2954/67) Mi. 230 (32220/33) 
     (v aršíku se jmény na kuponu) 
 
EDBERG Stefan (Švédsko) – stříbro v mužské dvouhře a bronz v mužské čtyřhře (spolu s Anders Järryd) 
GRAF Steffi (NSR) – zlato v ženské dvouhře a bronz v ženské čtyřhře (spolu s Claudia Kohde-Kilsch) 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
GARRISON Zina Lynna (USA) – zlato v ženské čtyřhře (spolu s Pam Shriver) a bronz v ženské dvouhře) 
FM Z  ANTIGUA 1994 Yv. 1754 (1753/4) Mi. 2032 (2031/2) 
      (spolu s finalistkami čtyřhry, viz reprodukce u Garrison) 
  BARBUDA 1994 Yv. 1448 (1447/8) Mi. 1658 
     (Antigua Yv. 1754 s přetiskem „Barbuda“) 
  GUYANA 1996 Yv. 4186 (4184/92) Mi. 5623 (5621-9) 
  PARAGUAY 1989 Yv. MF A1118a Mi. Kb 4302 
   (spolu s Graf ve vrchním kuponu aršíku) 
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GILBERT Bradley (USA) – bronz v mužské čtyřhře 
FM Z  MALEDIVY 1989 Yv. BF146 Mi. BF148 
     (spolu s Mečířem, viz reprodukce) 
 
JÄRRYD Anders (Švédsko) - bronz v mužské čtyřhře (spolu se Stefan Edberg) 
FM Z  BEQUIA / St.VINCENT   1988 Yv. Mi. 263 (263/70) 
  PARAGUAY 1986 Yv.  Mi. BF437 
(se jmény na okraji aršíku, na kterém jsou zobrazeny Becker a Navrátilová, vydání k vítězství Švédska v Davis 
cupu 1985) 
 
KOHDE-KILSCH Claudia (NSR) - bronz v ženské čtyřhře (spolu s Steffi Graf) 
FM Z  PARAGUAY 1986 Yv. 2258 (2254/60) Mi. 4033 (4029/35) 
    1987 Yv. 2318 (2314/9) Mi. 4151 (4147/52) 
     (Yv. 2258 s přetiskem „Philatelia 87“) 
    1989 Yv. A1118 (A1114/8) Mi. 4302 (4298 (302) 
    (zobrazení spolu s Graf a s vytištěnými jmény  na Yv. A1118) 
    1989 Yv. MF A1118a  Mi. Kb4302 
     (4 známky a 5 kuponů, zobrazení spolu s Graf a s vytištěnými jmény  na Yv. A1118) 
 
MALEEVA Manuela Georgieva (Bulharsko) – stříbro v ženské dvouhře 
FM Z  ANTIGUA 1994 Yv. 1754 (1753/4) Mi. 2032 (2031/2) 
      (spolu s finalistkami čtyřhry, reprodukce u Graf) 
  BARBUDA 1994 Yv. 1448 (1447/8) Mi.  
     (Antigua Yv. 1754 s přetiskem „Barbuda“) 
  PARAGUAY 1989 Yv. MF A1118a Mi. Kb 4302 
     (spolu s Graf ve vrchním kuponu aršíku) 

 
 
 
 
 
 
(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              4 .  č á s t  
 

 

Mistrovství světa 2017 
V rakouském Hochfilzenu se ve dnech 9. – 19. února 2017 konal 49. světový šampionát biatlonistů. 
Českou republiku reprezentovalo celkem 10 biatlonistů. Celkově získali 4 medaile. Gabriela Koukalová získala 
celou sadu medailí, Ondřej Moravec přidal stříbro (20 km).  
 

 

 
Na MS 2017 v Hochfilzenu  
získala Gabriela Koukalová tři 
medaile.  
Světový titul vybojovala ve 
sprintu na 7,5 km, byla druhá ve 
vytrvalostním závodu (15 km) a 
třetí skončila ve stíhacím 
závodu. K tomu přidala dvě 4. 
místa (hromadný start a štafeta 
žen).   
 

 
COBp Olympsport ČR OVS: 9,50,- Kč Evid. č. OS-06/17  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 25. 4. 2018 do ? 

 
Světový pohár 2016/2017 
V této sezóně se jeden díl Světového poháru uskutečnil v Novém Městě n. M. (12. – 18. 12. 2016). Gabriela 
Koukalová navázala na celkové vítězství ve SP z minulé sezóny a v celkovém hodnocení obsadila 2. místo (1 089 
b.), když lepší byla jen Němka Laura Dahlmaierová (1 211 b.).  
 

 

 
Sezóna 2016/17 byla pro 
Gabrielu Koukalovou velmi 
úspěšná. Tři medaile na MS 
2017 a k tomu dva „malé 
křišťálové glóby“ za celková 
vítězství v disciplínách SP 
(sprint a hromadný start). 

 
CDVp Olympsport ČR 
(dopisnice České pošty katalog č. CDV 133) 

TZ: „A“ (19,- Kč) Evid. č. OS-04/17  

SR: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 7. 4. 2017   
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VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 822  
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2017 Evid. č.: P0000051495 

 
Zimní olympijské hry Pyeongchang 2018 
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 7 medailí (2 – 2 – 3). 
Společnost Olympsport ČR nechala přepravit 130 kusů FDC letecky společně s českými olympioniky do místa 
konání ZOH v Jižní Koreji. Stejným způsobem byly zásilky dopraveny zpět. 
 

 

 
Česká pošta, s.p. vydala 
poštovní známku s námětem 
biatlonisty při střelbě vstoje. 
Na přítisku FDC je biatlonista 
při sjezdu z kopce. 
 
Autor: Zdeněk Netopil 
 

 
FDC: Česká pošta ZN: 37,- Kč   Katalog. č. 0959 
PR1: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 20. 1. 2018  Evid. č. OS-02/18 
Příchozí razítko: 9. 2. 2018 Olympijská vesnice Pyeongchang Přepraveno letecky 
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Na dopisnici s přítiskem jsou uvedení 
čeští medailisté ze ZOH 2018: 2x zlatá 
Ester Ledecká (Super-G a 
snowboarding), stříbrní Martina 
Sáblíková (rychlobruslení) a Michal 
Krčmář (biatlon), bronzové Veronika 
Vítková (biatlon), Karolína Erbanová 
(rychlobruslení) a Eva Samková 
(snowboardcross). 

 
 

CDVp Olympsport ČR 
(dopisnice České pošty katalog č. CDV 133) 

TZN: „A“ (19,- Kč) Evid. č. OS-05/18  

PR: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 8. 3. 2018   
 
 
 
 
Biatlonové soutěže se uskutečnily ve dnech 10. až 23. února 2018 v Alpensia Biathlon Centre. Na programu bylo 
11 disciplín (5x muži, 5x ženy a smíšená štafeta). Česká republika vyslala do soutěží 5 žen a 5 mužů, realizační tým 
měl 13 osob.  
 

 

 
Na skvělý úspěch na ZOH 
2014 v Soči navázali čeští 
biatlonisté i na ZOH 2018. I 
bez Gabriely Koukalové 
vybojovali dvě medaile.  
Michal Krčmář byl na 2. místě 
a Veronika Vítková získala 
bronz, oba ve sprintu.    

 
CDVp Olympsport ČR 
(dopisnice České pošty katalog č. CDV 133) 

TZN: „A“ (19,- Kč) Evid. č. OS-06/18  

SR: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 27. 4. 2018   
 
 
 
 
 



70 
 

Veronika VÍTKOVÁ (* 9. prosince 1988) 
Poprvé startovala na Zimních olympijských hrách v roce 2010 ve Vancouveru (nejlépe 24. ve sprintu). Na ZOH v Soči 
2014 získala stříbrnou medaili v závodě smíšených štafet. Obsadila 4. místo se štafetou žen ČR (po dodatečné 
diskvalifikaci druhého Ruska je štafeta ČR na 3. místě). Zatím největším úspěchem je bronz ve sprintu (10 km) na 
ZOH 2018 v Pchjongčchangu. 
Na MS v roce 2013 v Novém Městě n. M. byla členkou bronzové smíšené štafety, ve stejné disciplíně se na MS 2015 
stala mistryní světa. Na juniorských MS získala v roce 2009 zlato ve štafetě a stříbro ve stíhacím závodě (druhá byla 
v této disciplíně i na MS 2008). Je dorosteneckou mistryní světa z roku 2006 v závodě na 10 km. 

  

 

 
 
Na ZOH 2018 startovala ve 
všech pěti individuálních 
závodech a obou štafetách. 
Získala bronzovou medaili  
ve sprintu (7,5 km). 
 
 
 
 
Byla použita „vlastní 
známka“ z archu (viz níže). 
 

 
COBp Olympsport ČR 

 
VZN: „A“ (19,- Kč) 

 
Evid. č. OS-02/18 Op 

SR: Pošta 110 00 Praha 1  Použití: 22. 6. 2018   

 
 

 
 

 
připravilLadislav Janoušek,                                                                                                                 dokončení příště 

VZN: Olympsport ČR VZN: „A“ (19,- Kč) katalog. č. 822 Evid. č.: P0000056370 
Tisk: ČP s.p. Postfila  Datum tisku: 2018  
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MALÁ EXKURZE DO FOTBALOVÉ MINULOSTI (IX) 
 
 

MS 1970         T r a g i k o m i c k á  a f é r a  č e s k o s l o v e n s k é h o  f o t b a l u  

 
   Ačkoli na MS 1966 Brazilci totálně 
vyhořeli, tak v Mexiku pod vedením 
Pelého opět zářili. Kanárci hráli 
v řídkém vzduchu v pekelném tempu a 
celým turnajem projeli jako nůž 
máslem. Kvalifikací pro MS 1970 
prošlo 75 zemí. ČSSR měla ve skupině přijatelné soupeře: Dánsko, Irsko a Maďarsko. O postupujícím 
do Mexika z naší skupiny musel rozhodnout až třetí zápas na neutrální půdě v Marseille mezi našimi a 
maďarskými fotbalisty. Před pozorovateli z celého světa jsme předvedli oslnivý výkon a po zásluze 

Maďarsko porazili 4:1.  
   O to větší zklamání připravili 
českoslovenští fotbalisté 
našim optimisticky naladěným 
fanouškům na šampionátu. 
Hlavně díky nedostatečné a 
krátké aklimatizaci podlehli 
Brazílii 1:4, Rumunsku 1:2. 
Nejlépe zahráli až proti Anglii, 
se kterou prohráli 0:1 po 
problematicky nařízené 
penaltě. Střelcem obou našich 
gólů byl Laco Petráš, z dnes již 
zaniklého Interu Bratislava. 
 
 
  

   O největší drama na MS 1970 se postarali Němci (NSR). Ve čtvrtfinále se 
utkali s Anglií, což byla vlastně malá odveta za finále MS 1966 a v prodloužení 

vyhráli 3:2, když už 
prohrávali 0:2. 
Nakonec fotbalisté 
NSR po výhře 1:0 
nad Uruguayí brali 
bronzové medaile. Trofej Julese Rimeta 
potřetí, a tím i definitivně vybojovala 
Brazílie vítězstvím nad Itálií 4:1. Od roku 
1974 se hraje tak o novou trofej, nazvanou 
Světový pohár.  
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   Na celém šampionátu exceloval Pelé, 
a proto byl vyhlášen hvězdou 
mistrovství světa. Nejlepším 
kanonýrem se stal Gerd Müller s deseti 
trefami. Mexické mistrovství světa bylo 
poprvé vysíláno v televizních přenosech 
barevně.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poprvé se rovněž udělovaly žluté a červené karty, kdykoli už mohli střídat dva 
hráči. V roce 1983 byla Zlatá Niké ukradena z budovy brazilského fotbalového 

svazu a pravděpodobně byla roztavena. Pro zdrcenou 
Brazílii nechala dánská firma Kodak zhotovit kopii. Ironií 
bylo, že když se v roce 1966 na MS v Anglii ztratila Niké, 
Brazilský fotbalový svaz se rozhořčil, že u nich by se to 
nemohlo stát!!! 
   Po návratu z Mexika vypukl největší skandál v historii československého 
fotbalu. Na základě vymyšlené aféry tzv. Adidas-Puma byli hráči, trenéři, 
lékaři i maséři – celkem 24 osob – obviněno, že bez souhlasu fotbalového 
svazu uzavřeli smlouvy s oběma firmami na reklamu jejich výrobků. Manažeři 
Adidasu a Pumy a s nimi celý sportovní svět se bavil, že takovou reklamu 

nedokázali ani zadarmo vymyslet.  

   A ještě jedno prvenství na závěr: první udělenou žlutou kartu v historii 
mistrovství světa dostal sovětský hráč, útočník Kachi Asatiani, v utkání ve 
skupině proti Mexiku (0:0). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                         Stanislav Kamenický 
 

   I když se našim fotbalistům Mistrovství světa v Mexiku 1970 vůbec 
nepovedlo, nám dodnes tento šampionát připomíná výtvarně pěkně 
vyvedená série šesti známek Československé pošty z dílny Anny Podzemné.  
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Německé sportovní známky a razítka roku 2020 
 

 
56564 NEUWIED - 08.03.2020  
Deutsche Post / Erlebnis: Briefmarken / „Die Bären“ / 40 Jahre Eishockey 
/ in Neuwied / Philatag 2 
(„Medvědi” 40 let ledního hokeje v Neuwiedu) 
 
 
53113 BONN - 07.05.2020           10117 BERLIN – 07.05.2020 
FÜR DEN SPORT… / ERSTAUSGABE  
(Pro sport…. / První vydání) 

 
   7.5.2020 byly vydány tři známky v tradiční německé emisi „Für den Sport”. Námětem jsou 
nové olympijské sporty – sportovní lezení, skateboarding a karate. Známky byly tištěny v tiskovém 
listu o 10 známkách (2x5). K prvnímu dni vydání byla v Berlíně a Bonnu používána PR1, lišící se 
v siluetách sportovců. Ve stejný den byl vydán také soutisk všech tří známek v známkovém sešitku. 
Na širokém okraji vedle známek jsou vyobrazeny další tři nové nebo znovu zařazené olympijské 
sporty: softball, baseball a windsurfing. V Bonnu bylo používáno další PR1 (viz dále). 

 

 
 
 
 
 
   Zde si krátce připomeňme tři nové olympijské sporty, vzpomenuté na vydaných německých 
známkách. Na svém 129. zasedání 3. srpna 2016 v Rio de Janeiro přidal Mezinárodní olympijský výbor 
do programu olympijských her pět dalších sportů. MOV doufá, že tím zvýší zájem zejména u mladé 
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populace o více než 300 soutěží. Známky ze série „Für den Sport 2020” ukazují tři z těchto trendových 
sportů pod heslem „NEUE OLYMPISCHE SPORTARTEN” (nová olympijská sportovní odvětví): sportovní 
lezení, skateboarding a karate. 
   Speciálně pro olympijské hry byla vypracována soutěžní pravidla pro sportovní lezení tzv. olympijská 
kombinace, která se skládá v lezení na rychlost a na obtížnost. V lezení na rychlosti se leze na 15 
metrů vysokou, standardizovanou zeď, která je překonávána na dvou identických trasách. V 
boulderingu (lezení na obtížnost) musí sportovci dosáhnout určitých zón a vypořádat se se čtyřmi až 
pěti problémovými oblastmi, tzv. „balvany”. Leze se až do výšky 20 metrů a je důležité lézt bez pádu 
a výše než konkurence. 
   Skateboarding je vlastně předvedení dovednosti a zručnosti v ovládání skateboardu (prkna 
s kolečky). Soutěže na skateboardu existují jako samostatný sport od 60. let minulého století. Pro 
závodníky je připraven parkur s několika jízdními trasami uspořádanými do zatáček. Sportovci 
předvádějí triky na U-rampách (halfpipes) a tzv. bazénech (pools), které umožňují dechberoucí skoky 
a vysokou rychlost. Konstrukční systém v disciplíně Street je naproti tomu založen na gigantickém 
pouličním prostředí se zábradlím, schody, sloupky, obrubníky či částmi stěn. 
Karate (japonsky „prázdná ruka”) je bojový sport, který vznikl v Číně a je rozšířen po celém světě 
japonskými učiteli. Jistými body na rukou a nohou jsou vedeny údery, které jsou namířeny proti 
citlivým částem těla protivníka, ale krátce před kontaktem je úder zastaven. Pro olympijské hry byly 
vybrány dvě disciplíny: Kata (forma cvičení, kde sportovec předvádí kombinací krytů, protiúderů a 
pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům v předem přesně stanovené posloupnosti. 
Všechna kata však začínají krytem, aby byl zdůrazněn výhradně sebeobranný aspekt karate. Každá 
technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl.) a Kumite (boj s ochranou 
rukou a nohou mezi dvěma soupeři. Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku 
a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a 
dispozice soupeře. Této vyspělosti je dosaženo tréninkem koncentrace za maximálního duševního a 
fyzického úsilí). 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53113 BONN - 07.05.2020            
Für den Sport / Ersverwendung  
(pro sport / první použití) 
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82491 GRAINAU – 27.08.2020 
DEUTSCHE POST / ERLEBNIS: 
BRIEFMARKEN / 200. Jahrestag / 
Erstbesteigung / Zugspitze / Josef 
Naus / *1793 †1871 
(200. výročí / prvního výstupu / 
Zugspitze / Josef Naus / *1793 
†1871) 
 
Obrázek v razítku – Josef Naus, 
první pokořitel Zugspitze 
 
Kromě razítka byla v první den 
použití razítka v Grainau nabízena 
obálka s přítiskem ve formátu C6. 
 
 
 
 
53113 BONN - 01.10.2020           10117 BERLIN – 07.05.2020 
Deutsche Post / Erlebnis: Briefmarken / 100. Geburtstag / Fritz Walter /  
* 1920 † 2002 
(100. výročí narození / Fritz Walter / * 1920 † 2002) 
 
1.10.2020 byla vydána příležitostná známka k 100. výročí narození  
Fritze Waltera „100. Geburtstag Fritz Walter“. O kapitánovi mistrů  
světa v kopané z roku 1954 přineseme podrobnější článek v příštím  
čísle Zpravodaje. 

 
 
Fritz Walter mit WM-Pokal 1954  
(Fritz Walter s pohárem, MS 1954) 
Foto: © akg-images / picture alliance / Pressefoto B 
 
 
 
 
 

 
67567 KAISERSLAUTERN – 31.10.2020 
AUSSTELLUNG ZUM / 100. GEBURTSTAG / FRITZ WALTER / * 1920 † 2002 
(VÝSTAVA K / 100. VÝROČÍ NAROZENÍ / FRITZ WALTER / * 1920 † 2002) 
 
 
10117 BERLIN – 13.12.2020 
125 JAHRE / OLYMPISCHE BEWEGUNG / IN DEUTSCHLAND / 
50 JAHRE FG / „SONDERPOSTÄMTER“ E.V. /  
Willibald Gebhardt / 1861 - 1921 
(125 LET / OLYMPIJSKÉHO HNUTÍ / V NĚMECKU / 50 LET FS / „SPECIÁLNÍ 
POŠTOVNÍ PŘEPÁŽKA” R.S. / Willibald Gebhardt / 1861 - 1921) 
(pozn. redakce: německá zkratka FG, tj. Filatelistiche Gesellschaft 
znamená filatelistická společnost. Zkratka e.V., tj. der eingetragene 
Verein, v českém překladu znamená registrované sdružení) 
 
Karl August Willibald Gebhardt byl německý přírodovědec, který se zabýval fototerapií. Byl také jedním ze 
zakladatelů olympijského hnutí v Německu, první německý člen Mezinárodního olympijského výboru a 
propagátor moderních olympijských her. 
-jpb-                                            Zdroj: bulletiny Stempel und Informationen Deutsche Post  
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Stručně na závěr:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bosna a Herzegovina – Republika Srpska, 21.9.2020, 3 zn., Sport v době Covidu 
2. Bosna a Herzegovina – Chorvatská správa, 20.3.2020, 1zn. Mostarský půlmaraton 
3. Itálie, 9.11.2020, 1 zn., Pietro Mennea 1952-2013, olympijský šampion, 40 let 
4. San Marino, 16.6.2020, 1 zn., Atletické hry malých evropských států 
5. Francie, 2.11.2020, 1 zn., 100 let Francouzského tenisového svazu: Suzanne Lenglen 
6. Jižní Korea, 30.6.2020, 100 let Korejského olympijského výboru 
7. Španělsko, 26.6.2020, aršík s 1 zn., Ženy ve sportu: Blanca Fernandez Ochoa 
 

   
Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Laco Kajaba, 

Ladislav Kočí, Stanislav Kamenický a Zdeněk Svědiroh.    
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší  

na další příspěvky i od Vás. 
 

 
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2021 

Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
při  České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a samostatné  odborné společnosti  Svazu Českých  filatelistů 

 

adresa: Vašátkova 2, 198 00 Praha 9, tel. 739 033 170 
MAIL: OLYMPSPORT@OLYMP-SPORT.CZ, HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ 

 
 
 
 

Předseda  Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                  joseph.koci@seznam.cz 
Čest. předseda  Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod petrasek@olymp-sport.cz 
Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9                   ladajan55@seznam.cz 
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského, 2558/14, 155 00 Praha 13               divis@olymp-sport.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                                   petras.jan13@seznam.cz 
Knihovník    Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky          radek.jasek@seznam.cz 
 




