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ZPRÁVY Z VEDENÍ  
 
Jménem IMOSu jsme dostali dopis od Thomase Lipperta. Dovolte mi, abych vás s ním seznámil: 
 

Milý Jaroslave, drazí čeští přátelé - sběratelé! 
Po více než deseti letech se Dieter Germann rozhodl ukončit jeho úspěšnou roli předsedy IMOSU a nadále bude 

pokračovat jako čestný předseda. Manfred Winternheimer a Charlie Biernat rovněž ukončili svoji činnost ve 
výboru IMOSU, ale budou pokračovat v zajišťování filatelistických služeb a při zajišťování informačních služeb. 

Nový výbor IMOSU byl doplněn těmito členy : Gerd Treschnak, předseda, Steffen Eckstein a Thomas Lippert, 
místopředsedové, Diethard Hensel, jednatel a Alfred Friedrich, pokladník. 

Doufáme, že budou pokračovat přátelské kontakty mezi oběma našimi organizacemi, stejně, jako bude pokračovat 
i výměna vydávaných periodik. 

Budete-li mít nějaké další podněty pro budoucí aktivity, očekáváme Vaše návrhy. 
Thomas Lippert, v zastoupení nového vedení IMOS 

 

Samozřejmě je na místě poděkovat Dietrovi, Manfredovi i Charliemu, neboť naše vzájemné styky byly vždy na 
výborné úrovni a věřím, že budou pokračovat i nadále. Vždyť první písemné kontakty s nimi jsme navazovali okolo 
roku 1970 a osobně jsme se poznali na prvním Olymphilexu v Lausanne v roce 1983 společně s Jardou Justýnem, 
Vaškem Divišem a Radkem Jáskem . 
Novému vedení IMOSU pak přejeme v jeho činnosti mnoho úspěchů, oběma společnostem stálé přátelské vztahy. 

 
Poslední OVS, který IMOS používal, připomíná, že uplynulo 75 let od olympijských her v Los Angeles. 
 

 
POZOR !!  VÝSTAVA SPORT-O-NET´07 
proběhne na podzim, propozice jste měli možnost studovat ve zpravodaji OS 3/07. Nyní je doplňujeme o změnu, 
která již byla zveřejněna na posledním setkání OS v Brně. Nově byla totiž zřízena třída PREMIÉRA pro dosud 
nevystavené exponáty. Tato třída je přístupná pouze pro české a slovenské zájemce (nemusí být členy 
Olympsportu nebo sesterské slovenské organizace), kteří tak mají možnost získat kvalifikaci pro vyšší stupně 
výstav. Termín pro přihlášky do všech výstavních tříd byl prodloužen do konce srpna. Máte-li chuť, můžete se tedy 
ještě přihlásit a exponát připravit, když nic jiného, je výhodou, že neplatíte žádné výstavní poplatky!  
 

 
NOVÍ ČLENOVÉ OLYMPSPORTU 
 

V řadách Olympsportu vítáme dva nové členy : 
448. BITTNER Lubomír, Skalky 19, 74101 Nový Jičín - sbírá OH a český sport 
449. ULRICH Jiří, bří Štefanů 808, 50003 Hradec Králové - má sběratelské zájmy stejné . 
Oběma přejeme dobré pocity z jejich členství a mnoho filatelistických úspěchů. 
 
 
INZERÁT 
Koupím známky se jménem, nebo vyobrazením Emila Zátopka z níže uvedených zemí  
(v závorce je uveden rok vydání): 
Grenada (1996), Guyana (1991), Khor Fakkan přítisk (1968), Maledivy (1996), Togo rep. 
(1996), Yemen rep. (1996),  
Zájem mám také o známky s portrétem bývalého předsedy J.A. Samaranche. 
Zprávu na mail bepomi@centrum.cz nebo mobil 606 265 624.                             
                                                                                                                             Bedřich Polák            
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LITERATURA JE ZÁKLADEM 
     pro všeliké lidské činění a ani filatelie není výjimkou. Je snahou vedení OS poskytnout svým členům nejnovější 
poznatky z oboru tematické filatelie, katalogové přehledy známek, všech druhů razítek a poštovních celin, 

informace o zásadách tvorby filatelistických exponátů a podobně. S 
odbornou náplní našich knihovniček se můžeme rovnat s kýmkoliv, 
jejich úroveň je vysoká. Pravda je, že však zaostáváme v polygrafické 
úrovni. Uvědomil jsem si to nyní, když jsem obdržel novou italskou 
publikaci, věnovanou tentokrát zimním olympijským hrám. 
     Autorsky je na ní podepsán opět autor nám již dobře známý - 
Alvaro Trucchi. Poté, co se v několika dílech věnoval všem 
filatelistickým materiálům k letním olympijským hrám, soustředil se 
nyní na olympijské hry zimní. První díl přehledu olympijských 
medailistů na zimních olympijských hrách obsahuje kompletní přehled 
ZOH z období 1924 - 1980, ale není zapomenuto ani na hry roku 1908 
a 1920, kde již byly zařazeny do programu her letních i discipliny 
sportů zimních. 192 stran formátu A5 na polokřídovém papíře  v 
černobílém provedení s barevným obalem. Kvalitní reprodukce, 
všechny materiály vyobrazeny. 
     Protože situace již je taková, že lze bez problémů získat tituly 
literatury ze zahraničí bez větších problémů, myslím, že nebude od 
věci informovat vás o všech titulech z poslední doby, které UICOS 
(italský Olympsport) nabízí celé filatelisticko-olympijské veřejnosti. 
Objednávat můžete na adrese :  

 
Segretaria UICOS, P.O.Box 14327 
Roma Trullo, 00149 ROMA, ITALIA 

e-mail   segretaria@uicos.org 
 

Alvaro Trucchi   Olympijští medailisté ve filatelii   Letní hry 1896-1988   13 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté  Barcelona 1992 II.díl      5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté Atlanta 1996 III.díl      5 € 
Alvaro Trucchi   Olympijští medailisté ve filatelii   Dodatky 1896-1988  IV.díl    5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté Sydney 2000 V.díl      5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté ve filatelii   Dodatky 1896-2000    VI.díl  10 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté ve filatelii Zimní hry 1908-1980     I.díl  15 € 
kolektiv   Výplatní otisky Zimních olympijských her    10 € 
Alvaro Trucchi  Baron Pierre de Coubertin      10 € 
Luciano Calenda Století basketbalu       10 € 
Paolo Padova  Jezdecký sport        10 € 
Polo Pasquale  Dva pedály jsou život (cyklistika)     10 € 
Pierangelo Brivio Fotbal         10 € 
 
Doufám, že jste si vybrali, k ceně dlužno přičíst náklady na poštovné 4 až 6 € podle váhy. 
           -jp- 
 
 
 

Ivo Petr, autor seriálu o olympijských celinách, upozorňuje všechny fanoušky sportovní 
a olympijské filatelie, na nové webové stránky Sport Cards & Covers, které uvedl do 
provozu 20.6.2007 a vyzývá všechny ke spolupráci na dalším obsahovém rozvoji tohoto 
webu. Uvítá jakékoliv podněty, připomínky k webu a hlavně oskenovaný filatelistický 
materiál, který dosud není na webu publikován. Více na www.sportcc.eu.  Filatelistický 
materiál v elektronické podobě zasílejte na adresu admin@sportcc.eu.  Jednotlivé 
obrázky stačí naskenovat v kvalitě 200 dpi. 
Všichni tak můžeme přispět ke zkvalitnění a rozšíření webu se sportovně filatelistickým 
obsahem, který na internetu v takovém rozsahu dosud chyběl. Zpětně pak můžeme 
z tohoto webu čerpat potřebné informace.                                                                     
                                                                                                                                        redakce 
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52. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

     se uskutečnilo v sobotu 31.3. 2007 v Brně. Krásné počasí lákalo spíše k práci na chatách, chalupách či k výletu 
do přírody, než k filatelistickému setkání. Přesto se nás sešlo pětadvacet a velkou část účastníků tvořili, jako vždy 
při setkáních Olympsportu v Brně, přátelé ze Slovenska.  
     Po úvodním přivítání od předsedy Olympsportu Jardy Petráska a organizátora setkání Honzy Petráse se ujali 
slova vzácní hosté, manželé Matylda a Zdeněk Růžičkovi, oba dvojnásobní olympijští medailisté ve sportovní 
gymnastice (více o Růžičkových v následujícím článku). Hovořili velice poutavě o své závodní kariéře a trenérské 

činnosti. O tom, že všechny přítomné svým vyprávěním zaujali, svědčí mnoho dotazů z řad posluchačů a mohli 
jsme se ptát opravdu na všechno. Jak byli třeba sportovci „hlídání“ politickými pracovníky v průběhu olympiád, jaké 
bylo ubytování a strava v Londýně tři roky po válce či jaký mají názor na otázku sexu sportovců v průběhu 
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vrcholných sportovních podniků. Zajímavé bylo zejména srovnání úrovně jednotlivých olympiád od Londýna 1948 
až po Mnichov 1972. kterých se naši hosté zúčastnili buď jako aktivní závodníci nebo jako trenéři. Své vyprávění 
manželé Růžičkovi doplnili také ukázkou medailí, diplomů a fotografií ze své bohaté sportovní kariéry. Jedna 
z nejhezčích medailí olympijské historie, ta s nádherným kovovým řetězem z římské olympiády 1960, však paní 
Matyldě Růžičkové chybí i když byla členkou stříbrného družstva žen. Při vyhlašování vítězů získalo družstvo 
pouze jednu medaili dohromady. Další medaile pro jednotlivé členky týmu sportovních gymnastek byly organizátory 
přislíbeny, ale dodnes je gymnastky nedostaly.  
     Po skončení besedy Jarda Petrásek seznámil přítomné s novinkami z vedení Olympsportu, co Olympsport 
připravuje pro své členy či jaké problémy má Olympsport s FIPO při organizování první virtuální výstavy známek 
SPORT-O-NET´07, 
     Na závěr setkání byl pro přítomné připraven test o ceny ze znalostí sportovní filatelie a olympijské historie. 
Vítězem testu se stal Radek Jásek (10 bodů), druhý byl Ivo Petr (9 bodů) a třetí Peter Osuský (8 bodů). Všichni 
obdrželi ceny, které pro setkání Olympsportu věnovala brněnská stavební firma Přemysl Veselý, která mimo jiné 
stavěla v Brně novou odbavovací letištní halu nebo prováděla náročnou rekonstrukci náměstí Svobody. Majiteli 
firmy Ing. Přemyslu Veselému za to patří velké poděkování. 
     Na poště Brno 2 bylo v den setkání Olympsportu k dispozici příležitostné razítko věnované paní Věře 
Růžičkové, držitelce zlaté olympijské medaile ze soutěže družstev sportovních gymnastek v Londýně 1948. 
Olympsport připravil pro setkání také dopisnici s přítiskem. Více o razítku a dopisnici v článku Novinky 
Olympsportu. Po skončení setkání se většina účastníků přesunula na brněnské výstaviště, kde probíhal druhý den 
Veletržního setkání sběratelů. 
                                        -jpb-   
Ve stručnosti o hlavních protagonistech 52. setkání Olympsportu v Brně: 
     Věra Růžičková (1928) byla v roce 1946 byla vybrána do předolympijské přípravy sokolského družstva žen ve 
sportovní gymnastice. Na OH v Londýně získalo naše družstvo zlaté medaile. Po zanechání závodní činnosti se 
věnuje výchově mládeže. Pracuje v odboru sportu České obce sokolské a zastává funkci místostarostky 
zahraničního Sokola. V roce 1998 byla uvedena do Síně sportovní slávy Magistrátu města Brna.  

     Sportovní gymnasta Zdeněk Růžička (1925). V letech (1947-1957 byl v 
reprezentačním družstvu sportovních gymnastů ČSR. Účastník OH v Londýně (1948), 
Helsinkách (1952). Melbourne (1956), MS v Římě (1954) a ME ve Frankfurtu (1955). 
Třikrát byl absolutní mistr ČR ve sportovní gymnastice a je mnohonásobný mistr ČR na 
jednotlivých nářadích. Po ukončení aktivní činnosti se věnoval mládeži, vychoval řadu 
gymnastů na úrovni státní reprezentace. Za jeho činnost 
mu byla udělena stříbrná medaile České obce sokolské. V 
roce 1998 byl uveden do Síně sportovní slávy Magistrátu 
města Brna, Český olympijský výbor (ČOV) mu udělil 
cenu Fair play.  
     PhDr. Matylda Růžičková (1933). Jako členka 
reprezentačního družstva sportovních gymnastek se 
zúčastnila tří olympiád (Helsinky, Melbourne, Řím). 

Získala stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili a stříbrnou medaili z MS v Moskvě. 
Během své závodní činnosti se zúčastnila deseti Mistrovství ČSR, kde vybojovala 
mnoho titulů na jednotlivých nářadích. V současnosti je činná v předsednictvu 
Jihomoravského kraje a v Českém klubu olympioniků. V roce 2000 byla uvedena do 
Síně sportovní slávy Magistrátu města Brna.  
 
Otestujte si své znalosti ze sportovní filatelie a olympijské historie na otázkách, které zodpovídali účastníci 
setkání Olympsportu v Brně:  
1. Ve kterém roce se konala poprvé olympiáda v Londýně a koliká v pořadí to olympiáda byla? Uveďte rok konání 
olympiády a její pořadové číslo. 
2. Kolik získali hosté setkání Olympsportu v Brně, manželé Růžičkovi, dohromady olympijských medailí 
v individuálních disciplínách?  Zakroužkujte správnou odpověď.          1        2     3   4 
3. Pod jakými jmény je nutné hledat výsledky paní Matyldy Růžičkové na olympijských hrách? Uveďte je:  
4. Který další gymnasta, vedle Zdeňka Růžičky, získal na OH 1948 v Londýně medaili? Nápověda - byla to 
bronzová medaile za přeskok. Vyberte jméno a zakroužkujte písmeno před tímto jménem. 
                                                    A) Ferdinand Daniš     B) Jaroslav Šťastný     C) Leo Sotorník    D) Pavel Benetka 
5. Který náš kanoista dokázal obhájit olympijské zlato získané již na OH 1936 a zvítězit i po 12 letech na olympiádě 
v Londýně?  Tentokrát bez nápovědy uveďte jeho jméno. 
6. Kolik příležitostných známek vydala Československá pošta k OH 1952 v Helsinkách?  Zakroužkujte svoji 
odpověď.                                                                       0        1      4    6 
7. Kolik razítek pro sportovní filatelisty připravil v loňském roce (2006) Olympsport? Zakroužkujte svoji odpověď. 

                                                                         17       19       21      23  
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8. Které evropské země vydaly k OH 1948 v Londýně příležitostné známky mimo Velkou Británii? Nápověda - byly 
to dvě země. Více zemí než dvě ve své odpovědi neuvádějte. 
9. Kolik známek obsahuje série Velké Británie k OH 1948 v Londýně?        
10. Při případné rovnosti bodů měla o celkovém pořadí v testu na setkání Olympsportu v Brně rozhodnout odpověď 
na tuto otázku. Tipněte si, kolik sportovců se zúčastnilo OH 1948 v Londýně. (vzhledem k dosaženým bodům na 
prvních třech místech – 10,9, 8 bodů, nemuselo být k této doplňkové otázce přihlíženo) 
 

Správné výsledky testu jsou uvedeny na straně 55.         
 
PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ   
 

     53. setkání Olympsportu se uskuteční v Ústí nad Orlicí dne 20. října 2007 od 8 hodin v hotelu AGAMA. Program 
setkání a další důležité informace budou sděleny ve 3. čísle Zpravodaje. Jisté je, že přijedete opět do téměř 
rodinného prostředí.  
     Na shledání se těší Váš 
                       Áda Adolf  
 
NOVINKY OLYMPSPORTU 
 
     V minulém čísle zpravodaje jste v rubrice Novinky Olympsportu byli informováni o nových sportovních razítkách, 
otiscích strojového razítka či výplatního strojku, uvedené v následujícím přehledu pod čísly 1-5. Ke všem razítkům 
připravil Olympsport také dopisnici s přítiskem. Jejich reprodukce dodatečně připojujeme. 
      
     Razítka a CDV 2007 

Označení typ CDV     typ   
razítka 

Námět   pošta      dne 

OS-1/07 7,50 SR Danilevič a Gomola, ME na bobech P-6 23. 1. 
OS-2/07 6,40 OVS Sáblíková, ME v rychlobruslení  P-6 23. 1. 
OS-3/07 7,50 SR Záhrobská, MS ve slalomu  P-6 27. 2. 
OS-4/07 6.40 OVS Neumannová, MS 10 km volně P-6 6. 3.  
OS-5/07 6,40 OVS Šlesingr MS biathlon P-74 15.- 20. 3. 
OS-6/07 7,50 SR Praha olympijská P-6 22. 3. 
OS-7/07 7,50 PR Sáblíková MS rychlobruslení Žďár 1 28. 3. 
OS-8/07 6,40 OVS Růžičková - Londýn 1948, gymnastika Brno 2 31. 3. 
OS-9/07 7,50 SR Brzák-Felix, kanoistika P-5 6. 4. 
OS-10/07 7,50 PR Pražský maraton P-1 10.-12. 5. 
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PRAHA OLYMPIJSKÁ 
 

     Olympijské hry v roce 2016 či 2020 v Praze? Je 
to reálné nebo je to utopistické? Má se Praha 
pokusit o kandidaturu nebo to jsou zbytečně 
vyhozené peníze? Celá řada dalších otázek se 
nabízí při úvaze na toto téma. Ať jsme příznivci 
pražské kandidatury na pořádání olympijských her 
nebo jejími odpůrci, pro všechny zájemce 
Olympsport připravil štoček do strojového razítka, 
na kterém je vzpomenuto, že Praha hlasuje o 
pořadatelství olympijských her. Strojové razítko bylo 
používáno poštou Praha 6 dne 22.3.2007. 
Olympsport ještě vyhotovil dopisnici s přítiskem, na 
kterém je také otázka: Olympiáda 2016 v Praze? 
(OS-6/07)   
 
 

ZLATÁ SÁBLÍKOVÁ NA RAZÍTKU 
 

     Martina Sáblíková, devatenáctiletá česká reprezentantka v rychlobruslení, může 
už v březnu říkat, že měla letos úspěšný rok. Překonala světový rekord na 5 a 10 km 
a v Salt Lake City se stala dvojnásobnou mistryní světa – na tratích 3 a 5 km. 
     Česká pošta se připojila ke všem gratulantům a vymyslela aspoň drobnou 
pozornost pro milovníky sportu, pro filatelisty a pro Žďár nad Sázavou, kde Martina 
Sáblíková odmalička žije. Přichystala příležitostné razítko s textem Mistryně světa na 
3 a 5 km, Martina Sáblíková, Salt Lake City, Žďár nad Sázavou 1.  
     Razítko používala pošta Žďár nad Sázavou 1 ve středu 28. března. Také k této 
příležitosti Olympsport připravil dopisnici s přítiskem. (OS-7/07)   
 
VĚRA RŮŽIČKOVÁ 
 

     V den setkání Olympsportu, 31.3.2007, 
používala pošta Brno 2 příležitostnou vložku ve 
výplatním strojku Postalia, na které je vyobrazena 
členka zlatého družstva gymnastek z Londýna 
1948 paní Věra Růžičková. Na vložce je také 
uveden rok 2012, který připomíná, že do další 
olympiády v Londýně zbývá pět let. K setkání 
připravil Olympsport také dopisnici s natištěnou 
známkou hodnoty 6,40 Kč s přítiskem (OS-8/07). 
Paní Věra Růžičková se osobně nemohla zúčastnit 
našeho setkání, ale ochotně ji zastoupili její švagr, 
pan Zdeněk Růžička s manželkou Matyldou 
Růžičkou. Více o setkání v článku výše.  

 
KANOISTA JAN BRZÁK - FELIX 
 

     Z historie českého skautingu, to je název řady 
příležitostných razítek, ve které  Junák - svaz 
skautů a skautek ČR připomíná své osobnosti. 
6.4.2007 používala pošta Praha 5 příležitostný 
štoček ve strojovém razítku s vyobrazením Jana 
Brzáka, Felix je skautská přezdívka Brzáka.  
     Jan Brzák je jedním ze zakladatelů čs. 
kanoistické školy a dosud nejúspěšnější čs. 
závodník. Olympijský vítěz v kánoi dvojic C2 na 
1000 m z roku 1936 (s Václavem Syrovátkou) a 
1948 (s. Bohumilem Kudrnou). Stříbro v C2 získal 
s Kudrnou ještě na OH 1952. Zvítězil na MS 1938 
v C2 na 10000 m s Bohuslavem Karlíkem, na MS 
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1950 v C2 na 1000 m i 10000 m s Kudrnou. Titul Mistra Evropy vybojoval na trati 1000 m i 10000 m na ME 1934 se 
Syrovátkou. Zúčastnil se i prvního MS ve vodním slalomu v roce 1949, kde se podílel na získání stříbrných medailí 
v závodě hlídek 3xC1 a 3xC2 a bronzové na kánoi jednotlivců i v soutěži dvojic (s B.Kudrnou). Jako první na světě 
obdržel v roce 1952 zlatý odznak ICF (International Canoe Federation).  
     Olympsport k používání příležitostného razítka připravil dopisnici s přítiskem.      
 
MEZINÁRODNÍ PRAŽSKÝ MARATON 
 

     Česká pošta se stala oficiálním partnerem série sportovních akcí pořádaných pod 
názvem „Prague International Marathon – Běžecký seriál“, který byl pro letošní 
rok rozdělen do několika částí. Na květnový maratónský víkend, v jehož rámci se 
konal i Volkswagen maratón Praha, připravila příležitostné razítko, které bylo 
k dispozici ve dnech 10. až 12.5.2007 u příležitostné přepážky na Marathon Sport 
Expo 2007 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích.  
     Vítězem letošního Mezinárodního pražského maratónu se stal Portugalec Helder 
Ornelas, který svým vítězstvím dokázal, že s běžci černé pleti se dá soupeřit a dají 
se i porážet.                
 
Na setkání Olympsportu v Brně se nejvíce hovořilo o prvních olympijských hrách, konaných po druhé 
světové válce v Londýně, v roce 1948. Také příležitostné razítko k setkání připomenulo jeden z úspěchů 
československých sportovců na této olympiádě. Následující dva články jsou tedy věnovány Londýnu 1948, 
aby Vám přiblížili dění před bezmála šedesáti léty, úspěchy našich sportovců a vzpomínku paní Věry 
Růžičkové na tyto Hry.            
 
XIV. OH 1948 Londýn 
 
     Shrnutí důležitých dat z olympijské historie:  
2.září 1937 při procházce u Genferského jezera umírá Pierre de Coubertin. Podle jeho poslední vůle je jeho srdce 
pochováno v Olympii (26.3.1938). Coubertinovým nástupcem je zvolen belgický šlechtic Henri de Baillet-Latour 
1.9.1939 napadá Německo Polsko, a tím začíná druhá světová válka  
6.1.1942 umírá předseda MOV Baillet Latour, úřadujícím předsedou MOV se stává viceprezident Johannes Sigfrid 
Edström (Švédsko)  
8.1.1943 umírá v Náchodě i zakladatel ČOV dr. Jiří Guth-Jarkovský 
8.5.1945 Německo podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci, končí největší válečný konflikt v dějinách lidstva 
 
     Krátce po skončení 2. světové války začal úřadující předseda Mezinárodního 
olympijského výboru Sigfrid Edstöm se snahou po obnovení jeho činnosti. Usiloval o 
uspořádání XIV. olympijských her a organizaci navrhl svěřit Londýnu. Kongres MOV 
v Laussane v srpnu 1946 tento návrh schválil. Londýn se stále ještě nevzpamatoval z 
těžkého bombardování. Přestože se Britská olympijská asociace rozhodla využít většinou již 
existujících zařízení, byl to těžký úkol. Finančních prostředků nebylo nazbyt a byl i 
nedostatek základních potravin. Sportovci bydleli ve vojenských stanech a narychlo 
upravených školních třídách. Organizace her byla prostá, ale účinná. Dlouhé roky válečných 
hrůz nepoznamenaly jejich sportovní úroveň. Pozvání na hry neobdrželi po rozhodnutí 
zasedání MOV v červnu 1947 ve Stockholmu sportovci Německa a Japonska, tedy původci 
války. Naopak, zájem měli pořadatelé o účast sovětských sportovců. SSSR však dosud 
neměl Národní olympijský výbor a necítil se ani sportovně připraven, proto účast odmítl.  
     Český olympijský výbor se na hry připravoval vlastně hned od roku 1945. Jeho hlavním úsilím bylo zabezpečit 
účast československých sportovců. Jeho finanční komise našla tři cesty, jak zajistit finanční prostředky. 
Nejúspěšnější byla olympijská loterie. Naopak krachem skončil pokus o obnovu olympijské daně. Třetí cestou bylo 
pořádání olympijských dnů. Ty měly nejen přinést peníze, ale i propagovat naši účast na hrách. Konaly se v  letech 
1946 a 1947. Vyvolaly pozornost MOV, který podobné aktivity doporučil i dalším národním olympijským výborům. 
Získané peníze ale stačily jen na zimní olympiádu a tak účast na olympijských hrách v Londýně (a pak i na všech 
následujících) platil stát. ČSOV vyslal do Londýna 77 sportovců, z toho 14 žen. Českoslovenští sportovci získali 6 
zlatých (Emil Zátopek - 10000 m, Július Torma - box, družstvo žen ve sportovní gymnastice, František Čapek v C1 
na 10000 m, Josef Holeček v C1 na 1000 m a Jan Brzák-Felix, který s novým partnerem Bohumilem Kudrnou 
obhájil vítězství v C2 na 1000 m z berlínské olympiády před 12 lety), 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. Stříbro získal 
Emil Zátopek v běhu na 5000 m a dvojice Václav Havel a Jiří Pecka (kánoe dvojic C2 na 10 km). Všechny 3 
bronzové patřily gymnastům. Radost nad úspěchy byla zkalena tragickou. smrtí členky gymnastického družstva 
Elišky Misáková, která zemřela během her v londýnská nemocnici na obrnu. Domů se nevrátila ani Marie 
Provazníková, náčelnice České obce sokolské a předsedkyně technické komise ženských gymnastických soutěží. 
Odmítla se vrátit do Československa, kde převzali vládu komunisté.a požádala v Londýně o politický azyl. 
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     Hrdinkou Her v Londýně 1948 se stala Nizozemka Fanny Blankersová- Koenová, atletka se 4 zlatými medailemi 
(z běhů na 100 m, na 200 m, na 80 m překážek a ve štafetě na 4x100 m). Hrdinů, kteří zaujali publikum a také 
média, již prostřednictvím televizních přenosů pro veřejnost, bylo samozřejmě víc. Dvěma sportovcům se podařilo 
zopakovat zlato v téže disciplíně, ve které ho získali již na minulých - předválečných OH v Berlíně 1936: maďarské 
šermířce Ellekové a již výše zmíněnému čs. kanoistovi v „párovce“ na 1000 m Janu Brzáku-Felixovi. Maďarský 
pistolář Takács zvítězil na MS 1938 tak, že střílel pravou rukou, Nyní v Londýně 48 byl členem zlatého družstva, 
přičemž pálil levoručně. Pravačku mu za války utrhnul granát... Další zajímavostí londýnské olympiády byl fakt, že 
se poprvé na atletické dráze objevily ženy černé pleti.   
     Her v Londýně se zúčastnilo 4064 sportovců (z toho 385 žen) z 59 zemí. Na programu OH byly soutěže v 19 
olympijských sportech (atletika, box, cyklistika, jachtink, jezdectví, kanoistika, kopaná, košíková, moderní pětiboj, 
plavání, pozemní hokej, skoky do vody, sportovní gymnastika, sportovní střelba, šerm, veslování, vodní pólo, 
vzpírání a zápas), umělecké soutěže a 1 ukázkový sport (lacrosse). Celkem bylo na programu 150 řádných 
olympijských soutěží a 1 ukázková. Ženy startovaly v 6 sportech (atletika, kanoistika, plavání, skoky do vody, 
sportovní gymnastika, šerm). 
 
MOJE VZPOMÍNKA NA OH V LONDÝNĚ 1948  
vzpomíná Věra Růžičková (Šuláková), tehdy nejmladší členka čs. vítězného družstva soutěže gymnastek: 
 
     „Bylo to pouhé tři roky po světové válce - příliš brzy na to, abychom cestovaly zhýčkáni a šokovalo nás, kolik je 
v Londýně ještě vybombardovaných budov. Anebo to, že část olympioniků bude spát ve stanech a další část v 
uvolněných školních třídách... Vždyť jsem pořádně ještě většinou ani netušili, co bude pro budoucno znamenat, pro 
sport i pro život, únor, v němž před pár měsíci byl v Československu vlastně státní převrat. Vítězný únor - se říkalo 
později. Ale do Londýna spousta z nás vlastně jela na OH ještě jako sokolové... 
     A i když jsem byla mezi děvčaty nejmladší, cítila jsem, že tvoříme sportovní rodinu. Hned jsme se v Londýně 
pustili do tréninků. Kromě jediné - jedné ze sester Misákových, Elišky. Udělalo se jí špatně, vlastně ji bylo stále hůř 
každou hodinu. Doktoři nařídili převoz do nemocnice. A pak přišli s hroznou zprávou: má infekci, kterou nejde 
vyléčit... Umírala, když začínal náš olympijský závod. Závod pro Elišku. Ta sbírka zlata byla vlastně především pro 
ni. Na takový závod se zapomenout nedá... 
     Cenu zlatého družstva lze vyvážit dnes stěží - zase jen zlatými vzpomínkami. Tvořily ho: Zdeňka Honcová, 
Miloslava Misáková, Věra Růžičková, Božena Srncová, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhanová, 
Marie Kovářová - náhradnice Eliška Misáková, která až v Londýně onemocněla obrnou a zemřela.“ 
 
OPRAVY POPISEK V KNIHOVNIČCE 
 

     V příloze tištěného Zpravodaje č.2 naleznete samolepky, kterými si můžete opravit popisky v knihovničce o 
Emilovi a Daně Zátopkových. Knihovničku jste dostali bohužel s několika přehozenými texty. Samolepky vlepujte 
takto :               str.20    "Po dvanáctiletém přerušení válkou ......" 

str.21    "Vzpomínka na tyto letní olympijské hry ......" 
str.28 (spodní část)    "Je třeba připomenout ......" 

     Omlouvá se Vám autor Jirka Svoboda i redakce zpravodaje.  
 
40 let německé pomoci sportu 
 
     3.5.2007 vydala Německá pošta 
příležitostný aršík se 4 známkami, které 
připomínají konání velkých sportovních akcí 
v Německu v letošním roce:MS v házené, 
MS v rychlostní kanoistice, MS ve sportovní 
gymnastice a MS v moderním pětibojiů. 
Zároveň je tímto aršíkem a razítkem 
prvního dne vydání připmenuto 40 let 
německé pomoci sportu.  
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Z HISTORIE ITALSKÉHO FOTBALU   (I) 
 
     Je to již hezká řádka let, kdy v našem Zpravodaji vycházely seriály Z historie uruguayského fotbalu (1993-4) a 
Z historie anglického fotbalu (1996-7). Dalším pokročováním bych rád představil třetího fotbalového giganta, 
čtyřnásobného mistra světa – Itálii. 
     Bohatá historie, velká tradice a dostatek filatelistického materiálu svádí představit tuto fotbalu zaslíbenou zemi, 
kde fotbalem vášnivě žijí milióny Italů a který má své příznivce po celém světě. Fotbal je nejpopulárnější hrou na 
světě. FIFA registruje 205 členských svazů. Skoro všude je tato hra nazývána slovem vycházejícím z anglického 
sousloví foot-ball, kopaný míč. Itálie ale patří mezi málo zemí, které pro nejoblíbenější sport planety zavedla vlastní 
název – calcio. Fotbaloví příznivci z Apeninského poloostrova zatvrzele trvají na tom, že fotbal vynalezli Italové 
dávno před Angličany. A mají částečnou pravdu. Již za starých Římanů se hrála tvrdá míčová hra zvaná 
harpastum, která byla pravděpodobně převzata od obyvatel Sparty a byla provozována jako předvojenská 

připravná cvičení. Obdobnou hrou, ale bez brutální tvrdosti, byl episkyros pocházející z Řecka. 
Harpastum byl Caesarovými římskými legiemi při jeho výbojích rozšířen v Evropě a zůstal 
v některých krajinách zachován i po pádu římské říše. Přesto můžeme harpstum označit jako 
předchůdce míčových her, které vznikaly ve středověku v Anglii, Francii (soule) a Itálii. Od 
roku 1415 se hrál v toskánské Florencii tzv. Florentinský fotbal (giuoco del calcio fiorentino), 
který byl však spíše kombinací fotbalu, ragby a zápasu ve volném stylu. Hra, kde 27 hráčů na 
každé straně, oblečených v kostýmech, přemísťovalo míč od jedné městské brány k druhé, 
patřila k nejoblíbenějším lidovým zábavám. Ještě dnes se ve Florencii konají na náměstí 
Piazza Santa Croce vzpomínková utkání v historických krojích.  

     Historie moderního fotbalu v Itálii je už skutečně spjata 
s Britskými ostrovy  a Italové to nijak nepopírají. První kluby se také 
svými názvy hrdě hlásí k anglickým zakladatelům. Jako jinde ve 
světě šlo o studenty, námořníky nebo inženýry. Nejstarší, dodnes 
existující klub vznikl v roce 1893 v Janově pod názvem Genoa 
Cricket Football Club (Genoa je anglické pojmenování slavného 
Kolumbova přístavního města Janova). Se vzrůstající popularitou 
fotbalu vznikají další, později věhlasné italské kluby: Udinese 

(1896), FC Juventus (1897), AC Milano (1899), Lazio Roma (1900), AC Torino (1906), Internazionale Milano 
(1908) a celá řada dalších populárních klubů.                           
(pokračování příště)             Stanislav Kamenický 
 
ITALSKÉ SPORTOVNÍ NOVINKY 2007 
 

15.3. Nicolò Carosio – 100. výročí narození fotbalového 
komentátora. Carosio byl takový „italský Josef Laufer“. 
  6.6. Inter Milán šampión Itálie v kopané 2006-7   
  9.6. Luigi Ganna – 50. výročí úmrtí italského cyklisty, vítěze 
prvního ročníku Giro d'Italia v roce 1909   
Ke každé známce vydala Italská pošta FDC s příležitostným 
razítkem. 

 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 43 

Olympij�tí medailisté a filatelie (38) 
 
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (1. část) 
 
LEHKÁ  ATLETIKA 
 
AKII-UA John (Uganda) – zlato v běhu na 400m překážky 
FM  Z  AJMAN 1972 Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1522 (1545/74) 
   1972   (Mi.1552 přetisk s názvem hodnoty) Mi. 1582 (1575/604) 
   1972 (formát s kupónem) Mi. 1619 (1605/34) 
 Z  GHANA 1995 Yv. BF272 Mi. BF   
 Z  HAITI 1972 Yv.717(713/7+A496/500) Mi. 1209 (1205/14) 
 Z  MAURETÁNIE 1972 Yv. A 129(A 128/30) Mi. 446 (445/47) 
 Z   KEŇA 1976 Yv. 62 (62/5) Mi. 58 (58/61)+BF2 
 Z  TANZANIE 1976 Yv. 60 (60/3) Mi. 58 (58/61)+BF2 
 Z  UGANDA 1976 Yv. 122 (122/5) Mi. 141 (141/4)+BF2 
  (Keňa-Tanzanie-Uganda, stejný námět,stejné vydání) 
  UGANDA  1984 Yv. 350 (350/3) Mi.397 (397/400) 
    Yv. BF44 Mi. BF45 
   1984 Yv. Mi. 1373 (1373/4) 
   1997 Yv. 1481 (1475/92) Mi. 
 Z  UMM Al QIWAIN 1972 (dle fotografie) Mi           (847/57)  
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AVILOV Nikolaj (SSSR) – zlato v desetiboji 
FM Z  NIKARAGUA 1975 Yv. A864 (A860/75) Mi. 1887 (1883/98) 
 Z  NEVIS  1996 Yv. 981 (975/84) Mi.  
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1479 ve zlatě 
 
BONDARČUK Anatolij (SSSR) – zlato v hodu kladivem 
FM  Z  AJMAN 1972 Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1553 (1545/74) 
   1972   (Mi.1553přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1583 (1575/604) 
   1972 (formát s kupónem) Mi. 1608 (1605/34) 
 Z  MONGOLSKO 1972 Yv. 650 (644/50) Mi. 754 (748/54) 
 Z  ČAD 1972 Yv. 280(278/81+A141/2) Mi. 622 (620/5) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972 (jako Ajman) Mi. 703 (697/726) 
   1972 (dle fotografie) Mi. 856 (847/57) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

BORZOV Valerij (SSSR) – zlato v běhu na 100 m a 200m, stříbro ve štafetě na 4x100m 
FM Z  JEMENSKÁ A.R. 1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1389 ve zlatě 
 Z  RAS AL KHAIMA 1972 Yv. Mi. 832 (831/7) 
 Z  ČAD 1972 Yv. 278(278/81+A141/2) Mi. 620 (620/5) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. (28+A13) Mi. 164 (163/9) 
 Z  LIBÉRIE 1973 Yv. 588 (587/92) Mi. 856 (855/60) 
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 Z  MALI 1973 Yv. A168(A165/8) Mi. 364 (361/4) 
 Z  GAMBIA 1992 Yv. 1115 (1112/5) Mi. 1326 (1319/26) 

 
 

 
 
 

 
BUFANU-STEFANESCU Valeria (Rumunsko) – stříbro v běhu na 100 m překážek žen 
FM Z  RUMUNSKO 1972 Yv. 2723 (2720/25) Mi. 3036 (3060/5) 
               Yv. BF101 (symboly na okraji) Mi. BF100 
 
ČIŽOVÁ Naděžda (SSSR) – zlato ve vrhu koulí v soutěži žen (také bronz na XIX. Olympiádě v 1968) 
FM  Z  AJMAN 1972 Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1571 (1545/74) 
   1972   (Mi.1574  přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1601 (1575/604) 
   1972 (formát s kupónem) Mi. 1621 (1605/34) 
 
CHIVAS-BARO Silvia (Kuba) – bronz v běhu na 100m a ve štafetě na 4x100m v soutěži žen 
FM Z  KUBA 1973 Yv. 1641 (1641/7) Mi. 1839 (1839/45) 
 
KUBA – bronz ve štafetě na 4x100m v soutěži žen ( družstvo ve složení Elejade Diaz Marlene, Valdez-Capote 
Marlen, Romay-Martinez Fulgencia a Chivas-Baro Silvia) 
FM Z  KUBA 1973 Yv. 1642 (1641/7) Mi. 1840 (1839/45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EHRHARDT Annelise (NDR) – zlato v běhu na 100m překážky v soutěži žen 
FM Z  MALEDIVY 1973 Yv. BF15 Mi. 432 (432/33) 
     Mi. BF15 (s 432/3) 
 Z  FUJEIRA  1972 Yv. Mi. 1412 (1407/31) 
              s hodnotou v BF Mi. BF153 (148/72) 
 
   FUJEIRA  1972 Yv. Mi. 1437 (1432/56) 
              s hodnotou v BF Mi. BF178 (173/97) 
            (Mi.1412 + BF153 – přetisk se jménem) 
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DANĚK Ludvík (ČSSR) – zlato v hodu diskem (také stříbro na XVIII. Olympiádě a bronz na XIX.) 
FM  Z  AJMAN 1972 Yv.(bez názvu hodnoty) Mi. 1570 (1545/74) 
   1972   (Mi.1570 přetisk se názvem hodnoty) Mi. 1600 (1575/604) 
   1972 (formát s kupónem) Mi. 1626 (1605/34) 
 Z  FUJEIRA  1972 Yv. Mi. 1426 (1407/31) 
              s hodnotou v BF Mi. BF167 (148/72) 
 
   FUJEIRA  1972 Yv. Mi. 1451 (1432/56) 
              s hodnotou v BF Mi. BF192 (173/97) 
            (Mi.1426 + BF167 – přetisk se jménem) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1971 jména vybraných medailistů na vydání Mi.1479 ve zlatě 
 

 Z  ČESKÁ REPUBLIKA 1997  Strojové razítko použité na poště Ústí nad Orlicí  
             u příležitosti 23.setkání Olympsportu dne 18.10.1997 a dopisnice s přítiskem OS 

   1999  příležitostná dopisnice s přítiskem ke 100 letům ČOV  
 Z  ČAD 1972 Yv. 281(278/81+A141/2) Mi. 623 (620/5) 
 Z  RAS AL KHAIMA 1972 Yv. Mi. 831(831/7) 
   1972 Yv. Mi. 806 (806/11) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972 (jako Ajman) Mi. 724 (697/726) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
         
                              Připravuje Laco Kajaba 
(pokračování příště) 
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OLYMPIJSKÉ CELINY – III. ČÁST 
 
     První olympijskou obálkou se stal aerogram Velké Británie vydaný v roce 1948 k olympijským hrám v Londýně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Vzhledem ke skutečnosti, že první olympijská celinová obálka byla vydána celých 24 let po prvním olympijském 
celinovém lístku, tak už obsahuje „nezbytný“ olympijský symbol, tj. olympijské kruhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Druhou olympijskou obálkou byl aerogram Austrálie vydaný k olympijským hrám 1956 v Melbourne. Účastníci 
her používali ke korespondenci i aerogram (bez známky) s obrázkem ubytování v olympijské vesnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Teprve v roce 1961 byly v Sovětském svazu vydány první „obyčejné“ celinové obálky (ne aerogramy). Série 10 
obálek připomíná úspěchy sovětských sportovců na olympijských hrách v Římě. Touto emisí Sovětský svaz zahájil 
tradici vydávání olympijských obálek a žádný jiný stát jich nevydal více. 
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Některé přítisky byly vytištěny na různých obálkách a ve dvou barevných provedeních. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V roce 1962 byla vydána obálka k zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Moskvě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K olympijským hrám roku 1964 byl vydán aerogram v Japonsku (s a bez přítisku). 
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     Olympijský rok 1964 oslavil Sovětský svaz vydáním 5 obálek věnovaných zimním hrám a 5 obálek věnovaných 
letním hrám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V olympijském roce 1968 byl Sovětský svaz jediným státem, který k této příležitosti vydal olympijské obálky. 5 
obálek bylo věnováno zimním hrám a 3 obálky byly věnovány letním hrám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

      
 
 
 
     Japonská pošta zahájila propagaci ZOH 1972 v Sapporu  postupným vydáním 7 obálek, které připomínaly, kolik 
dní ještě chybí do zahájení zimních olympijských her, tj. 700 dní, 600 dní ….100 dní. 
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     Olympijský rok 1972 oslavil Sovětský svaz vydáním 5 obálek věnovaných zimním hrám a 6 obálek věnovaných 
letním hrám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     K emisní činnosti Sovětské svazu se na počátku sedmdesátých let připojilo i Rumunsko, které vydalo celkem 
druhý nejvyšší počet olympijských obálek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Pro olympijský rok 1976 vydaly v Rumunsku 6 obálek věnovaných zimním hrám a 6 obálek věnovaných letním 
hrám.  
 
 

           Připravuje Ivo Petr 
(pokračování příště) 
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XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA A KAŠETY  
 
Razítka na FDC 
  1)      23.9.1993  Čína    Źádost o přidělení OH v roce 2000 
  2-4)     4.4.2001  Čína, Hong Kong, Macao  Vydání na podporu kandidatury Pekingu  

- 100 dní do rozhodnutí o místu konání OH 2008 
  5-6)   14.7.2001  Čína, Hong Kong Peking zvolen místem OH 2008 
  7)      13.8.2004  Čína   Zahájení OH 2004 – Od Athén k Pekingu 2008 
  8-9) 12.11.2005  Čína   1000 dnů do zahájení OH 2008, představení emblému a maskotů OH 
10)      23.6.2006  Čína   Emblém OH Peking 2008 
11)      13.7.2006  Čína   5 let od zvolení Pekingu hostitelským místem OH 2008 
12-16)   8.8.2006  Čína   OH Peking 2008 – Sport I 
17)        8.8.2006  Čína   Dva roky do zahájení OH 2008 
18)      28.8.2006  Čína   Zahájení náboru dobrovolníků pro OH Peking 2008 
 
 
 
 
 
 
 
1                                    2                                3                                 4                                 5  
 
 
  
 
 
 
 
6                                  7                                  8                                9                                 10 
 
 
 
 
 
 
 
11                               12                                                  13                           
 
 
 
 
 
 
 
14                                                                                    15 
 
 
 
 
 
 
 
16                                                                                        17                                 18                                  
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13.7.2001 – V den volby místa konání 
OH 2008 bylo používáno razítko 
v červené barvě, na kterém je 
stuha, emblém používaný při 
kandidatuře Pekingu. 
 
13.8. a 29.8.2004 – data vymezující 
trvání OH 2004 v Athénách. Čínská 

pošta vydala k OH 2004 řadu razítek a kašetů, na nichž 
propaguje také konání OH 2008 v Pekingu. Kašet vpravo nahoře 
v modré barvě, malé obdélníkové razítko černé, ostatní jsou 
červená. 

 

13.7.2005 – 4. výročí zvolení Pekingu hostitelským místem  
Her XXIX. Olympiády. Ruční razítko je černé, ostatní červená.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.11.2005 - 1000 dnů před zahájením olympiády v Pekingu 2008 bylo 
spuštěno odpočítávání, které ukazuje kolik času do zahájení 
olympiády zbývá. Tato skutečnost přinesla zhruba 80 poštovních 
razítek a kašetů. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehled razítek připravila redakce Zpravodaje, zároveň Vás všechny vyzývá ke spolupráci při mapování 
razítek k OH 2008, zapojte se a pošlete mailem či dopisem oskenovaná či ofocená razítka k OH 2008.  
Mailová adresa: petras.jan13@seznam.cz 
Pokračování příště                                              
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LEGENDÁRNÍ WEMBLEY OPĚT OTEVŘELO BRÁNY 
 

     Není snad na světě fotbalového fanouška, který by neznal stadión Wembley, považovaný již skoro 85 let za 
Mekku anglického fotbalu. Ve 20. letech minulého století bylo zelené prostranství ve Wembley parku v Londýně 
vybráno jako místo pro The Empire Stadium. Stavba byla zahájena 22. ledna 1922 a dokončena 23. dubna 1923. 
Od té doby, kdy král Jiří V. zasadil na hrací ploše v roce 1923 první drn trávníků, proběhla ve Wembley řada 
významných událostí. Slavnostně byl chrám anglického fotbalu otevřen 28. dubna 1923 při finále Anglického 
poháru (F.A. Cup) utkáním nevalné úrovně Bolton Wanderers – West Ham United (2:0), před historicky rekordní 
návštěvou 126 047 diváků.  
     V prostorách stadiónu mohli 
návštěvníci sledovat závody 
chrtů, utkání ragbyové ligy a 
pozemního hokeje žen, ukázky 
amerického fotbalu, 
plochodrážní závody. Ve 
Wembley vystupovali také 
bezmála všichni, kteří něco 
znamenali nebo něco znamenají 
v hudební světě. Při 
vyprodaných koncertech zde 
vystoupili např. Queen, Paul 
McCartney, Rolling Stones, Kiss, 
U2, ABBA či Boney M, v 80. 
letech uspořádal obří koncert Na 
pomoc Africe zpěvák, sir Bob 
Geldof. V roce 1988 přilákalo 
sedm koncertů Michaela 
Jacksona rekordních 504 tisíc 
diváků.  

     První velké sportovní zklamání 
zažilo staré Wembley v roce 1928, 
kdy domácí reprezentaci 
deklasovalo Skotsko 1:5. Tři roky po 
válce, v roce 1948 ve Wembley 
vzplanul olympijský oheň a příznivci 
XIV. olympiády mohli na stadiónu 
mimo jiné vidět triumf Emila 
Zátopka v běhu na 10 kilometrů. 
Angličtí fotbaloví amatéři na 
Olympijských hrách nečekaně 
selhali s Dánskem 3:5 a tak dějiště 
finále olympijského fotbalového 
turnaje, staré dobré Wembley, 
vidělo zápas mezi Švédskem a 
Jugoslávií (3:1). Katastrofou skončil 
přátelský zápas v roce 1953, kdy 
Maďarsko výhrou 6:3 srazilo na 
kolena hrdého britského lva. 

Prohrou ve Wembley přišli Angličané po třiceti letech o 
gloriolu neporazitelnosti na domácí půdě s týmem 
pocházejícím mimo britské ostrovy.  
     Z šoku se fotbaloví příznivci vzpamatovali až v roce 
1966, kdy se 30. červenec stal nepamátnějším dnem 
anglického fotbalu, kdy před zraky anglické královny 
Alžběty II. porazila Anglie v dramatickém finále MS 
1966 Německo:4:2 a stala se tak poprvé a doposud 
naposled mistrem světa. O dva roky později se stal 
Manchester United prvním anglickým mužstvem, které 
vyhrálo Pohár mistrů evropských zemí (předchůdce 
Ligy mistrů) a je samozřejmé, že triumfoval nad 
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Benfikou Lisabon 4:1 na sametovém 
trávníku ve Wembley. V roce 1980 byl 
stadiön nákladem 60 milionů liber 
zrekonstruován. Výsledkem bylo také 
omezení kapacity z historických 100 
na 80 tisíc míst. Třicet let od MS 1966 
hostilo Wembley další významnou 
fotbalovou akci, Mistrovství Evropy 
1996. Finále tohoto kontinentálního 

šampionátu mezi Německem a Českou republikou (2:1) sledoval z lóže český prezident Václav Havel společně 
s anglickou královnou.  
     Po kvalifikačním zápase MS 2006 Anglie – Neměcko (0:1) 7.10. 2000 byla zahájena demolice chátrajícího 
stadiónu. Během sedmi let dlouhého čekání byla vybudována víceúčelová konstrukce ze skla a kovu s posuvnou 
střechou pro 90 000 diváků. Dříve nepřehlédnutelná dvojice symbolických věží (zbouraný materiál byl použitý do 
základů stavby) byla nahrazena ocelovým Triumfálním obloukem vysokým 133 metrů. Celý projekt stál 31,5 miliard 

korun. Poprvé otestovali nový svatostánek 
24.3.2007 fotbalisté Anglie a Itálie do 21 let (3:3). 
Premiérový gól a brankovou přestřelku začal už 
ve 27 vteřině před 60 000 diváky Giampaolo 
Pozzini z Fiorentiny. Pro nově zářící Wembley se 
však stalo skutečnou zkouškou ohněm až 126. 
finále Anglického poháru FC Chelsea – 
Manchester United (1:0) hrané před vyprodaným 
hledištěm 19. května 2007. Finále se na tradiční 
místo vrátilo po šesti letech azylu na stadiónu 

Millenium z hlavního města Walesu, Cardiffu. Ve finále měl zastoupení také český 
fotbal, když v brance vítězů stál bezchybný Petr Čech.  
     K prvnímu mezistátnímu zápasu Anglie na 
novém Wembley byla pozvána na 1. červen 2007 
jedenáctka Brazílie. Prestižní přípravný duel mezi 
fotbalisty Anglie a Brazílie skončil remízou 1:1. 
Domácí reprezentace Albionu přitom byla v 
premiéře v přestavěné aréně blízko vítězství, a to 
především zásluhou Davida Beckhama. 
     Dvaatřicetiletý populární fotbalis-ta oslavil 
návrat do národního týmu po jedenácti měsících  
kvalitním výkonem a přesným dlouhým pasem z 
přímého kopu ke vzdálenější tyči, odkud v 67. 
minutě hlavou otevřel skóre kapitán John Terry. 
Když už to vypadalo, že skončí šestizápasová 

série brazilské neporazitelnosti ve vzájemných zápasech, z podobné situace 
vyrovnal ve druhé nastavené minutě Diego. To už nebyl na hřišti Beckham, který 
třináct minut před koncem střídal a 90.000 diváků v hledišti jej vyprovodilo nadšeným aplausem. 
     Z kulturních akcí je netrpělivě očekáván koncert na památku 10. výročí tragické smrti princezny Diany, který 
pořádají její synové 7. srpna. Architektonický skvost Wembley je důstojným stánkem kolébky fotbalu, na který i ty 
největší hvězdy tohoto sportu nastupují s bázní a pokorou a asi tomu bude, co bude tento nádherný stadión 
existovat.       

 Stanislav Kamenický 
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     Kromě aršíku k otevření stadiónu Wembley v Londýně (reprodukce je uvedena na předchozí stránce) vydala 
Britská pošta k této události ještě tiskový list s 20 známkami a 20 kupóny. Na kupónech jsou vzpomenuty 
nejdůležitější události, které se v ochozech stadiónu Wembley odehrály. Pro nás jsou nejzajímavější kupóny, 
připomínající konání olympiády v roce 1948, Britská pošta z celého zástupu olympijských hrdinů vybrala našeho 
Emila Zátopka a jeho triumf na trati 10 kilometrů. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správné výsledky testu ze strany 37.         
 

1.  rok 1908,  IV. OH       za správný rok 1 bod, za správné číslo OH 1 bod 
2.  2    1 bod 
3.  Šínová, Matoušková  za každé správné jméno 1 bod 
4.  C) Leo Sotorník   1 bod 
5.  Jan Brzák-Felix (36 s Vladimírem Syrovátkou, 48 s Bohumilem Kudrnou)   1 bod 
6.  1 – v roce 1965 v sérii Československá olympijská vítězství je připomenuto trojnásobné olympijské vítězství  
Emila Zátopka v Helsinkách 1 bod 
7.  23    1 bod 
8.  Rakousko, Monako  za každou správně uvedenou zemi 1 bod 
9.  4     1 bod 
10. 4109 účastníků (jiný zdroj uvádí 4064 účastníků)  
Maximální zisk v testu je 12 bodů, vítěz na setkání Olympsportu dosáhl 10 bodů, průměrný výsledek byl 5 bodů. 
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STRUČNĚ NA ZÁVĚR  

  Maďarsko 9.5.2006 100 let od           
 prvního vítězství Ference Szisze        Finsko 7.3.2007 100 let finského fotbal. svazu 

Lucembursko 9.12.2006         v GP (fr. jezdec maďar.původu)           
100 let od založení prvního  
fotbalového klubu 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                                 Švýcarsko 6.3.2007 
                                                         kopaná žen 
Francie 10.2.2007 100 let od 
prvních mezinárodních  
závodů v lyžování  

 Francie 7.5.2007 100 let Mezinárodní federace jachtingu 
             
 

            
             
            Chorvatsko 21.5.2007   
              MS ve stolním tenisu                                                                             
 
        

         Polsko 22.1.2007                                               
        ME v krasobruslení                                Uruguay 100 let fotbalového klubu Colón     Francie 16.4.2007  ragby 
 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Jaroslav Petrásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Ivo Petr. 
 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
    

Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2007  
 

                                              OLYMPSPORT  
                                              zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
        E mail: olympsport@iol.cz       
 
 

Předseda      ing. Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod 
Místopředseda     Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Sekretář      Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 
Pokladník      Bedřich Polák, d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 
Redaktor      ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno  

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mailto:olympsport@iol.cz
http://www.fineprint.cz

