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ODEŠLA SLAVISTICKÁ LEGENDA 
   V pátek ráno, 30. října 2009, zaskočila 
všechny fotbalové příznivce zpráva, že se 
navždy zastavilo srdce jednoho z největších 
slavistů všech dob. Do fotbalového nebe 
odešel reprezentant, mistr Evropy 1976 a 
legendární pravé křídlo František Veselý. Je 
chvályhodné, že na tohoto vynikajícího 
útočníka nezapomněl ani Olympsport a uctil 
jeho památku příležitostným razítkem.  
   František Veselý odehrál nejvíce zápasů 
v sešívaném dresu v celé historii klubu. Měl 
také tu čest, dotknout se jako první míče při 
slavnostním otevření generacemi toužebně 
očekávaného nového stadiónu v Edenu. 
Slavnostní výkop provedl 7. května 2008 
v replice starého slavistického dresu 
v utkání proti Oxfordu. František Veselý 
nastoupil za Slavii k 920 utkáním, z nichž 404 bylo ligových. Kariéru ukončil 
v neuvěřitelných 37 letech, po patnácti letech věrné služby (1965-1980). 
V letech 1980-1981 byl spoluhráčem další české fotbalové legendy, Antonína 
Panenky, v Rapidu Vídeň.  
   V reprezentaci odehrál 34 mezinárodních zápasů (1965-1977) a vsítil v nich 
3 branky. Zúčastnil se MS 1970 (nenastoupil však v žádném utkání) a 
vítězného ME 1976. K jeho životním utkáním patřilo vystoupení v rozhodujícím 

utkání  kvalifikace 
o postup na MS 
1970 v Marseille, 
3.12.1969, proti Maďarsku. Jednalo se o 
třetí vzájemné utkání, které se hrálo 
z důvodu rovnosti bodů po odehrání 
zápasů v kvalifikační skupině. Naši zvítězili 
4:1 a zajistili si tak postup na mistrovství 
světa. První gól vstřelil Andrej Kvašňák 
z penalty po faulu na Františka Veselého. 
Druhý gól dal sám Veselý z hranice 
pokutového území pod břevno. Třetí gól 
vsítil Jozef Adamec v trestného kopu opět 
po faulu na Františka Veselého a postup na 
MS 70 korunoval čtvrtým gólem Karol Jokl.     
     Druhým jeho fantastickým utkáním bylo 

semifinále ME 1976 proti Nizozemsku (3:1), kde odehrál zápas snů. 
Nahrál na druhý gól Zdeňku Nehodovi a třetí vstřelil sám.  
     Za Slavii nastřílel 2501 gólů, z toho 61 ligových. Po ukončení kariéry 
nastupoval ještě ve svých 65 letech za mužstvo československých 
internacionálů. O Františkovi Veselém se dá klidně napsat, že fotbal hrál 
do poslední chvíle.                                                                                                                  
               Stanislav Kamenický   
   
MATT  BUSBY   -   100 let 
     Již podruhé (poprvé v roce 1989) připomněla anglická pošta příleži-
tostným razítkem jednoho z nejuznávanějších a nejslavnějších anglic-
kých trenérů Matta Busbyho (*26.5.1909, +20.4.1994). Začínal jako 
mladík v Belshillu (ve Skotsku). V letech 1928-1936 oblékal dres Man-
chesteru City,  se kterým v roce 1934 vyhrál Anglický pohár.  Ve stejném 
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roce poprvé a naposledy reprezentoval Skotsko v utkání proti 
Walesu v Cardiffu (2:3). V dalším slavném anglickém klubu 
FC Liverpool hrál v sezónách 1936-1944. 
     Od roku 1945 byl trenérem a manažerem Manchesteru 
United. Poprvé s ním vyhrál Anglický pohár v roce 1948, po-
tom ještě v letech 1963 a 1977. Manchester dovedl celkem 
pětkrát k zisku mistrovského titulu (1952, 1956, 1957, 1965 a 
1967). Matt Busby, jeden z nejznámějších manažerů přežil 
v roce 1958 v Mnichově leteckou katastrofu, při které zahynulo 
osm jeho hráčů (více viz článek ve Zpravodaji OS 1/2008). 
     Podařilo se mu vybudovat nové mužstvo, s kterým získal 
jako první trenér v Anglii v roce 1968 Pohár mistrů evropských 
zemí, když ve Wembley Manchester porazil Benficu Lisabon 
4:1. Za tento úspěch byl vyznamenán anglickou královnou 
Alžbětou titulem Sir. Jeho rukama prošlo mnoho významných 
fotbalistů. Mimo jiné Denis Law, Duncan Edwards (toho si 
vyhlédl již jako dvanáctiletého a v šestnácti ho postavil do 
prvního mužstva), Robert Charlton, Nobby Stiles a hlavně  

 

Vstupenka na finálový zápas Anglického 
poháru 1963    Manchester – Leicester (3:1) 
 

 
Na známce Horní Volty k  MS 1974 je připo-
menut George Best, vyobrazení hráče však 
realitě moc neodpovídá  
 
Vyobrazení pokulhá-     Nobby Stiles, mistr  
vá  za  realitou  i  na      světa z roku 1966, 
známce    Nikaraguy     na známce Antiguy 
k  MS  1978. Denise      a Barbudy k MS 94  
Lawa  připomíná jen 
blonďatá hříva 
 

kontroverzní George Best. Od roku 1977 až do své smrti byl Matt Busby prezidentem Manchesteru 
United. 

                            Stanislav Kamenický 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 121

OLYMPIJSKÉ HRY LONDON 2012 
     Jak bylo uvedeno v minulém Zpravodaji vydala britská královská pošta prvních deset z třiceti plánovaných 
známek s olympijskými a paralympijskými sporty.  
     Způsob tisku v arších, obsahujících vždy dva TL po 25 známkách, umožňuje zařadit do sbírky jak celý TL, tak 
vytvořit zajímavé meziarší – viz ukázka. První den vydání, 22.10.2009, bylo k dispozici celkem 16 speciálních 
příležitostných razítek, z toho britská pošta používala na FDC razítka č. 1 - 3, ostatní razítka byla používána na 
různých poštách.    
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V roce 2010 plánuje britská pošta následující vydání: 
  7.1.2010 známkový sešitek s obalem věnovaným olympijským hrám London 2012 a 4 PR 
25.2.2010 další známkový sešitek 
27.7.2010 druhou sérii známek s olympijskými a paralympijskými sporty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

-jk- 
XXI. ZOH 2010 VANCOUVER 
 
     ZOH 2010 již doslova klepou na dveře. A co pro nás Kanadská pošta připravila v příštím roce k vancouverským 
ZOH a Zimním paralympijským hrám?  
     12. ledna 2010 budou vydány dvě příležitostné známky, které v sobě spojují scénickou krásu pobřežního města 
Vancouver s majestátností sjezdovek lyžařského střediska Whistler. Obě známky budou mít nominální hodnotu 
57c. Vydány budou v sešitku o 10 známkách (vždy po 5 známkách každého motivu) a 10 kupónech, cena sešitku  
5,70 CAD. Dále bude vydán aršík s oběma 2 známkami, cena aršíku 1,14 CAD. Vydány budou dvě obálky prvního 

dne vydání. 
     22. února 2010 
budou vydány další dvě 
příležitostné známky, 
které mají být oslavou 
veselí a spojující sily 
olympijského ducha. 
Na pozadí známek je 
zachycena energie 
z her vyobrazením tří 
sportů: čtyřbobu, běhu 
na lyžích žen a rychlo-
bruslení na krátké 
dráze mužů, tzv. short 
track. Na jedné známce 
je zobrazena kanadská 
běžkyně na lyžích 
Chandra Crawfordová, 
jak přijímá zlatou 
olympijskou medaili na 
ZOH 2006 v Turíně po 
nečekaném vítězství ve 
sprintu žen. Známky 
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budou mít opět nominální hodnotu 57c. Vydán bude sešitek o 10 
známkách (obě známky jsou v sešitku 5x), cena sešitku 5,70 
CAD. A vydán bude také aršík s oběma známkami 
a s piktogramy olympijských sportů na spodním okraji, cena 
aršíku 1,14 CAD. K tomu všemu jedna FDC. 

     Kromě známek bude pro nás připraveno 
ve dnech 12.-28. 2. 2010 k XXI.ZOH celkem 
19 příležitostných razítek s jednotlivými 
sportovními odvětvími.  
Vancouver - 4 razítka - curling, krasobrus-

lení, lední hokej a rychlo-
bruslení na krátké dráze.  
Západní Vancouver - 6 
razítek - freestylové dis-
ciplíny: skoky, moguly 
(boule) a skicross.                                                   
            - snowboardové 
disciplíny: cross, U-
rampa a paralelní obří 
slalom.  
Richmond – 1 razítko - 
rychlobruslení  
Whistler - 8 razítek - alp-
ské lyžování, biatlon, bo-
by,  běh  na lyžích,  saně, 
severská        kombinace,   

                                                                                                                                         skeleton, skoky na lyžích. 
Pro Zimní paralympijské hry budou používána ve dnech 12-21. 3. 2010 tato razítka:  
Vancouver – sledge hokej a curling 
Whistler - alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích.    
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100 LET ATLETIKY V ESTONSKU 
     22.9.2009 vydala Estonská pošta příležitostnou známku k výročí 100 let atletiky v Estonsku. První den vydání 
byla používána dvě příležitostná razítka v Tallinu a Tartu. Na obálce prvního dne vydání jsou uvedena jména 
významných estonských atletů a zvýrazněna jsou pak jména olympijských vítězů. Zde jsou jejich vizitky:  
Gerd Kanter – hod diskem, OH 2008 - zlato, MS 2005 – stříbro, MS 2007 – 
zlato, MS 2009 – bronz, MS 2006 – stříbro. 
Erki Nool – desetiboj, OH 2000 – zlato, MS 2001 – stříbro, ME 1998 – zlato, ME 
2002 - stříbro 
Jüri Tarmak – skok vysoký, OH 1972 – zlato 
Jaak Uudmäe – trojskok, OH 1980 - zlato 
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PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008  (V. ČÁST) 
 
50. Hongkong - 14.7.2001, 1 známka (1,30$), oslava úspěšné kandidatury Pekingu na pořádání 

olympiády v roce 2008. Známka tištěna v TL o 12 zn. a 1 kupónu. Stejná známka 
s grafickou úpravou kupónu byla použita na velkém TL, který obsahuje TL Číny, Macaa a 
Hongkongu, vydání 2001.   
- 2.5.2008, olympijská štafeta v Hongkongu, použity 2 gratulační známky z 28.11.2006 
s kupóny určenými k soukromému tisku. Na kupóny bylo natištěno logo olympijské štafety. 
První známka je určena pro zásilky místní, druhá pro letecké zásilky. Známky tištěny v TL 
o 20 zn. a 20 kupónech a středovém potištěném poli, na kterém je trasa olympijské štafety.  
- 8.8.2008, k příležitosti olympijských jezdeckých soutěží v Hongkongu vydána pohlednice 
s natištěnou známkou s námětem drezúry. Dopisnice pro letecké zásilky.   
- 9.8.2008, aršík se 4 zn. (1,40; 2,40; 3; 5$) olympijské jezdecké soutěže v Hongkongu – 
skoky; drezúra; military – soutěž všestranné jezdecké způsobilosti; jezdec s koněm u 
stupňů vítězů.   
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51. Chorvatsko - 11.3.2008, 1 zn. (5 kn), logo a piktogramy OH, v TL 9 zn. a 1 kupón, razítko 1. dne  
   - 5 PR a dopisnic s medailisty Chorvatska a 1 PR k zahájení OH 
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52. Indie - 8.8.2008, 4 zn. (5; 5; 10; 10re) pochodeň; box; lukostřelba; střelba. TL  36 zn. 
(6x6), 2 A se 4 zn. série. FDC s razítkem prvního dne vydání. Dopisnice 
s přítiskem a příležitostným razítkem (diskař).  

53. Indonesie - 18.3.2008, 4 zn. (všechny 2500 rp) kruhového formátu jachting, kopaná, 
badminton, vzpírání. Známky tištěny v TL o 8 známkách (4x2) 
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54. Irsko - 15.8.2008, 2 zn. (0,55; 0,82€) veslování; 
vrh koulí. TL 16 zn. (4x4). Známky vydány 
v aršíkové úpravě s přetiskem Olympex 
2008. Razítko prvního dne vydání. 

55. Itálie - 7.7.2008, 2 zn. (0,60; 0,85€) běžec s 
olympijskou pochodní a keramická deska 
s mapou světa; keramická deska 
s vyobrazením historických sportovních 
odvětví. Razítko prvního dne vydání. 

56. Izrael   - 14.7.2008, 4 zn. (1,55; 1,55; 2,25; 2,25s) 
plavání; moderní gymnastika; tenis;  

   jachting 
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57. Jamajka - 30.4.2008, 4 zn. (20; 30; 30; 60 $) sprinter Asafa Powell; štafeta 4x400 m Aleen 
Bailleyová, Veronica Campbellová-Brownová; Sherone Simpsonová, Tayna 
Lawrencová; sprint Veronica Campbellová-Brownová. 

58. Jordánsko  - 22.9.2008, 4 zn. (20; 30; 40; 50pi) taekwondo; jezdectví; stolní tenis; běh 
58. Kajmanské ostrovy - 8.8.2008, 4 zn. (20; 25; 50; 75c) plavání - znak; plavání – motýlek; běh; běh přes 

překážky  
59. Kanada -18.8.2008, 1 zn. (52c) sportovec s kanadskou vlajkou. Vydán sešitek o 10 zn. 

FDC a PR1.  
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60. Katar   - 8.8.2008, 3 zn. (50; 50f; 3r) emblém OH 2008 na všech známkách. FDC a PR1 
61. Kazachstán - 2.4.2008, 1 zn. ( 25t) olympijská pochodeň v Alma-Atě. Známka tištěna v TL o 10 

zn. (2x5). FDC a PR1 
- 10.8.2008 2 zn. (obě 100t) judo; házená. Známky tištěny v TL o 10 zn. (2x5). 
FDC a PR1. 

62. Keňa   - 21.8.2008 4 zn. (25; 65; 75; 95sh) 3 běžci s keňskou vlajkou; volejbal – ženy; běh; box 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračování příště                                                                                                                                            -jpb- 
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Letní hry (Summer games) 
   Několik států vydalo v letním období roku 2009 aršíky se známkami s námětem různých sportovních odvětví. 
Nápis na aršících Sports of the Summer games – Sporty Letních her, lze brát jako obecné označení sportů, které 
jsou provozovány zejména v létě. Pokud je známo, žádné oficiální Summer games se nikde nekonaly. Jde o 
produkt jedné tiskárny pro státy, které již společně vydaly známky k předchozím dvěma LOH i ZOH. Na všech 
aršících je logo Světové výstavy poštovních známek CHINA 2009. Aršíky vydalo možná více států než je zde 
uvedeno. Pokud víte o dalších, dejte vědět redaktorovi Zpravodaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenada   4x1,40$    
vše lehká atletika – 
tyč, překážky, 
štafeta, výška 
Grenada,  
Grenadiny a Malý 
Martinique 4x1,40$    
lukostřelba, cyklis- 

                                  tika, zápas, box 
Libérie   4x35$         horská kola, tenis, vodní pólo, házená 
Nevis   4x1,40$        střelba, pozemní hokej, moderní gymnastika,                                                                             
                                  volejbal 

Mikronesie   4x59c  
plavání, skoky do 
vody, jezdectví, 
stolní tenis   
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Stručně na závěr:  
 
1)                                                       
          
          
          
                          2)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)                                   4)                                 5)                                   6)                                   7) ↑                    8) ↓ 
 

              
 
 
 
 
 
10)                                                       11)                                                                       
 

 
1) Rakousko 26.9.2009, mistr světa z Liberce Wolfgang Loitzl  
2) Rakousko 26.9.2009, vítěz Světového poháru Gregor Schlierenzauer 
3) Brazílie 4.4.2009, Série fotbalové kluby,100 let sportovního klubu International  
4) San Marino 20.2.2009, 50 let NOV  
5) Černá Hora 4.6.2009, Univerziáda Bělehrad  
6) Tunisko, 26.6.2009, XVI. Středomořské hry, Pescara 2009 
7-8) Alžírsko, 3.6.2009, XVI. Středomořské hry, Pescara 2009                               9) 
9) Lybie 26.6.2009, XVI. Středomořské hry, Pescara 2009                                                                                              
10) San Marino 25.8.2009, 100 let fotbalového klubu Bologna 
11) USA 9.10.2009, 25 let od OH 1984 Los Angeles 
 

 

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický, Josef Kočí, Jaroslav Petrásek a Bedřich 
Polák. 

 

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

 

       Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2010  
                                                        

                                                                   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  
 
    MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM,  HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
 
 

Předseda            Jaroslav PETRÁSEK, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod     petrasek@olymp-sport.cz     
Místopředseda      Ladislav JANOUŠEK, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7   janousek@olymp-sport.cz  
Sekretář         Václav DIVIŠ, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1                     divis@olymp-sport.cz 
Pokladník         Bedřich POLÁK, P.O.Box 47, 150 21 Praha 5                     polak@olymp-sport.cz             
Redaktor         Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                               petras@olymp-sport.cz 
Revizor účtu          Jaroslav JELÍNEK, Javorová 608, 252 43 Průhonice 
Knihovník            Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky     jasek@olymp-sport.cz                       
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