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Olympijští  medailisté  a f i latelie  ( 49) 
 
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY     MONTREAL 1976 (1. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
ACKERMANN-WITSCHAS Rosemarie  (Německá demokratická republika) – zlato ve skoku vysokém v soutěži 
žen 
FM Z  GRENADA GRENADÍNY  1995 Yv. 1742 (1742/7) Mi. 2094 (2094/9) 
 
BAUTISTA-ROCHA Daniel (Mexico) – zlato v chůzi na 20 km 
FM Z  NIGER 1980 Yv. 500 (499/502) Mi.696 (695/8) 
  ( ten s číslem 13 zatímco s číslem 17 je Gonzales, který skončil na 5. místě) 
   1980 Yv. 517 (516/9) Mi. 715 (714/7) 
  (Yv. 500 s přetiskem „Damilano“ na počest jeho vítězství v roce 1980) 
 
BEYER Udo  (Německá demokratická republika) – zlato ve vrhu koulí 
FM Z  GHANA 1976 Yv. 577 (577/80) Mi. 686 (686/89) 
   1976 Yv. BF66 Mi. BF69 

 Z  MADAGASKAR 1976 Yv. A174(607/8+A174/6) Mi.824 (822/6) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
BONDARČUK Anatolij (SSSR) – zlato v hodu kladivem 
BORZOV Valerij (SSSR) – bronz v běhu na 100 m a ve štafetě na 4 x 100 m (štafeta ve složení 
Aksinin Alexander, Kolesnikov Nikolaj, Silovs Juris a Borzov Valerij) 
ČIŽOVA Naděžda (SSSR) – stříbro ve vrhu koulí v soutěži žen 
  (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
CASANAS-RAMIREZ Alejandro (Kuba) – stříbro v běhu na 110 m překážky 
FM Z  KUBA 1976 Yv. 1976 (1975/80) Mi. 2181 (2180/5) 
   1980 Yv. 2226 (2225/7) Mi. 2516 (2515/7) 
  (s označením dodatku hodnoty, viz reprodukce u XXII. Olympiády) 
 
CIERPINSKI Waldemar (Německá demokratická republika) – zlato v běhu maratonském 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1392L (1392G/M) Mi. 1520 (1516/22) 
 Z  GUYANA 1996 Yv. 4183 (4175/83) Mi.  
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CRAWFORD Hasely (Trinidad) – zlato v běhu na 100 m 
FM Z  TRINIDAD 1977 Yv. 354 Mi. 350 
    Yv. BF18 Mi. BF18 
   1980 Yv.422 (421/3) Mi. 417 (416/8) 

 Z  MADAGASKAR 1976 Yv. 608 607/8+A174/6) Mi.823 (822/6) 
 
DAVENPORT Willie (USA) – bronz v běhu na 110 m překážky 
  (filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
De OLIVEIRA Joao Carlos (Brasilie) – bronz ve skoku trojitém 
FM Z  BRAZÍLIE 1975 Yv. 1179 Mi. 1517 
   ( vydání pro VII.Panamerická hry) 
 Z  STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA   1996  Yv. Mi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
DRUT Guy (Francie) –  zlato v běhu na 110 m překážky 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1392X (1392U/Z) Mi. 1540 (1537/42) 
 Z  FRANCIE    1988     otisk strojového razítka používaného v Country, 14.5.  
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FRENKEL Peter (Německá demokratická republika) – bronz v chůzi na 20 km 
FUCHS Ruth (Německá demokratická republika) – zlato v hodu oštěpem v soutěži žen 
   (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
ECKERT-WÖCKEL Bärbel (Německá demokratická republika) – zlato v běhu na 200 m a ve 
štafetě na 4 x 100 m ( štafeta běžela ve složení Oelsner-Göhr Marlies, Stecher Renate, Bodendorf 
Carla a Eckert-Wöckel Bärbel) 
FM Z  GUYANA 1991 Yv. 2530 (2528/36) Mi. 3506 (3504/12) 
 Z  PENRHYN 1980 Yv. 131 (125/32) Mi. 157 (151/8) 
     Yv. BF22  Mi. BF 22 (159/66) 
 
GARDERUD Andres (Švédsko) –  zlato v běhu na 3000 m překážky 
FM Z  ŠVĚDSKO 1986 Yv. 1388 (1385/8) Mi. 1406 (1403/2) 
   1986 Yv. BF 14 Mi. BF14 
   1992 Yv. 1705 (1703/6) Mi. 1723 (1721/4) 
                      (vydáno také jako sešitek)  Yv. C1703 Mi. MH172 
 
KIRSZENSTEIN-SZEWINSKA Irena (Polsko) –  zlato v běhu na 400 m v soutěži žen 
   (filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLAGOEVA-DIMITROVA Jordanka (Bulharsko) –  bronz ve skoku vysokém v soutěži žen 
CHRISTOVA-TODOROVA Ivanka Mikailova (Bulharsko) –  zlato ve vrhu koulí v soutěži žen 
CHTEREVA Nikolina (Bulharsko) –  stříbro v běhu na 800 m v soutěži žen 
VERGOVA-PETKOVA Maria (Bulharsko) –  stříbro v hodu diskem v soutěži žen 
FM Z  BULHARSKO 1976 Yv. BF64 Mi. BF66 (2524/7) 
 
KAZANKINA Tatiana (SSSR) –  zlato v běhu na 800 m a v běhu na 1500m v soutěži žen 
FM Z  GHANA 1976 Yv. 579 (577/80) Mi.688 (686/9) 
   1976 Yv. BF66 Mi. BF69 
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JENNER William Bruce (USA) –  zlato v lehkoatletickém desetiboji 
FM Z  NICARAGUA 1976 Yv. BF131 Mi. BF96 (1963) 
 Z  PARAGUAY 1975 Yv.  Mi. BF254 (2712) 
    1976 Yv. Mi. BF288 (2871) 
 Z  GAMBIA 1995 Yv. 1866 (1866/73) Mi. 2139 (2139/54) 
 Z  NEVIS 1996 Yv. 982 (976/84) Mi.  
 Z  DOMINICA 1996 Yv. 1968 (1967/75) Mi. 
 Z  STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA  1997 Yv. Mi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JUANTORENA Danger Alberto (Kuba) –  zlato v běhu na 800 m a v běhu na 400 m 
FM Z  KUBA 1976 Yv. 1977,9 (1975/80) Mi.2182,4 (2180/5)  

1983 Ilustrovaný aerogram na zadní straně s fotografiemi kubánských olympijských vítězů 
 
 (pokračování příště)                                                                                                           Připravuje Laco Kajaba 
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FOTBALOVÍ FANOUŠCI VE FILATELII 
     Fotbal bez fanoušků si vůbec nelze představit. Nerozlučně už patří k sobě. Teprve v poslední době, k nemalé 
radosti námětových filatelistů se objevují také materiály k tomuto tématu. Na známkách Argentiny z roku 1999 
můžeme spatřit zaplněné hlediště 
stadiónu Boca Juniors s nafukovacími 
balónky v barvách několikanásobného 
mistra země a na druhé známce je 
rovněž zcela zaplněný stadión zakrytý 
červenobílými vlajkami populárního 
klubu River Plate.  
     Nepříliš starou módní novinkou je 
líčení obličejů fanoušků, ale i fanynek 
speciálními barevnými líčidly a křídami. 

Poprvé se ve filatelii tato výstřední novinka objevila na aršíku Gibraltaru k MS 2006. Pozadu nezůstalo ani 
Rakousko, jeden z pořadatelů předloňského ME 2008, kde byly vydané dva tiskové listy 
s pomalovanými tvářemi příznivců všech šestnácti zúčastněných zemí. Na známce 65c 
nechybí v barvách pěkně vyvedený český fanoušek. Zahanbit se nedal ani druhý pořadatel 
ME 2008 – Švýcarsko, který vydal na rozpustilé známce mimo jiné i povzbudivé výkřiky 
švýcarských fans dokonce ve třech úředních jazycích 
země: německy Hopp Swiiz, francouzsky Hop Suisse a 
italsky Forza Svizzera.  
     Už delší dobu jsou nepřehlédnutelným fenoménem 

fotbalové čepice a šály. Na bulharské známce vydané k 80. výročí klubu Lokomotiv 
Sofia je fanoušek se vztyčenými prsty do vítězného V s černočervenou klubovou 
šálou okolo krku. A tak díky těmto neotřelým artefaktům si můžou fotbaloví 
sběratelé rozmnožit svoje sbírky a rozšířit exponáty o nové téma.                                                                                
                                                                                                                                               Stanislav Kamenický   
KANADSKÁ POŠTA V PRŮBĚHU XXI. ZOH  
     Navazujeme na článek, uvedený v minulém čísle Zpravodaje na str. 122-123, týkající se novinek Kanadské 
pošty k XXI. ZOH ve Vancouveru. Avízované 
známky byly vydány dle plánu: 12.1.2010 dvě 
známky s pohledem na Vancouver a Whistler a 
22.2. další dvě příležitostné známky, které 
zobrazují veselí a spojující sily olympijského 
ducha. Známky z obou emisí byly vydány v aršíkové 
úpravě a vydány byly také speciální sešitky a FDC. 
Přinášíme reprodukce PR1.      
     Ve výčtu známek vydaných k ZOH 2010 ve Vancouveru Kanadskou 
poštou chybí ještě položka s výmluvným názvem: Oslava zlata. Tato známka byla vydána 14.2.2010, po zisku 
první zlaté olympijské medaile Kanady na domácí půdě. Přestože Kanada hostila olympijské hry již potřetí, je 
s podivem, že teprve 14.2.2010 se zásluhou Alexandra Bilodeaua ve freestylu dočkala první zlaté vybojované 
doma. Ani v Montrealu 1976, ani v Calgary 1988 se Kanaďané nemohli radovat ze zisku nejcennější medaile. 
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Známka hodnoty 57c byla vydána v sešitkové úpravě čítající 10 samolepících známek. Aršíková úprava obsahuje 
dvě známky. Vydána byla obálka prvního dne s příležitostným razítkem (reprodukce vpravo pod známkou) .  

        
       

     Kanadská pošta připravila na závěr limitované vydání 
tři aršíků s přítiskem VANCOUVER 2010 v barvách 
olympijských medailí – zlaté (aršík se dvěma známkami 
s po-hledem na Whistler a Vancouver z 12.1.2010), 
stříbrné (aršík s 5 známkami s námětem sportů) a 
bronzové (aršík s 5 známkami první série k ZOH). 

     Ve výčtu nesmíme 
zapomenout na dvě 

pohlednice s natištěnou známkou, se stejným námětem 
jako u dvou známek z 12.1. 2010. Na pohlednici i natištěné 
známce je pohled na Vancouver, resp. Whistler.               
     Ke změnám, oproti skutečnostem uvedeným v minulém 
čísle Zpravodaje, došlo u příležitostných razítek k ZOH. Při 
uzávěrce Zpravodaje č. 4/2009 nebyly k dispozici podrobněj-
ší informace o razítkách připravených Kanadskou poštou.  
Tyto informace byly zveřejněny až v průběhu ledna 2010.  
     Celkem bylo v době konání ZOH používáno 24 ručních 
příležitostných razítek čtvercového tvaru Přehled razítek 
podle místa používání: Vancouver - 8 razítek - curling, kra-
sobruslení, lední hokej, rychlobruslení na krátké dráze, 
zahajovací/závěrečný ceremoniál, olympijská vesnice, tisko-
vé středisko, uvítací razítko. Západní Vancouver - 6 razítek.  
Freestylové disciplíny: skoky, moguly (boule) a skicross. 
Snowboardové disciplíny: cross, U-rampa a paralelní obří 
slalom. Whistler - 9 razítek - alpské lyžování, biatlon, boby, 
běh na lyžích, saně, severská kombinace, skeleton, skoky 
na lyžích, olympijská vesnice. Richmond - 1 razítko - rychlobruslení 
     Kulaté ruční příležitostné razítko s logem ZOH a Paralympijských her 2010 používalo 30 pošt kanadské 
provincie  Britská Kolumbie a 2 pošty provincie Yukon v době konání her: Abbotsford, Aldergrove, Burnaby, 
Campbell River, Castlegar, Coquitlam, Courtenay, Cranbrook, Dawson City (YT), Delta, Fort Langley, Golden, 
Kamloops, Kelowna, Mackenzie, Merritt, Nanaimo, Nelson, Parksville, Penticton, Powell River, Prince George,  
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Prince Rupert, Squamish, Surrey, Trail, Vancouver, Vernon, Victoria, Whistler, 
Whitehorse (YT), Williams Lake (pozn. YT = Yukon). 
     Pro Zimní paralympijské hry 2010 byla používána ve dnech konání her, 12. - 21. 3. 
2010 tato razítka: Vancouver - 8 razítek - sledge hokej, curling, zahajovací ceremoniál, 
závěrečný ceremoniál, 2x paralympijská vesnice, tiskové středisko a uvítací razítko. 
Whistler - 3 razítka - alpské lyžování, biatlon, běh na lyžích.          

 
                                                                                                                                             -jpb- 
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