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     V uplynulém čase nás nejvíce zasáhly dvě sportovní události. Tou první 
bylo květnové mistrovství světa v ledním hokeji, které dokázali vyhrát 
překvapivě naši hokejisté. Druhou pak bylo 19. mistrovství světa v kopané, 
kde triumfovali fotbalisté Španělska a po zisku titulu mistrů Evropy 2008 
„usedli“ i na světový fotbalový trůn. Filatelistické novinky nejen k těmto 
sportovním událostem najdete na stránkách tohoto čísla Zpravodaje. 
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Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
Hned dva dopisy nám zaslal Mauricio Tecardi, sekretář FIPO 
Vážení přátelé, 
     Komise MOV pro filatelii, numizmatiku a memorabilie se setkala v Lausanne 25. června. Na programu 
jednání byla mimo jiné i budoucnost FIPO. Vzhledem k tomuto významnému bodu pro FIPO z hlediska 
šíření olympionismu, zejména během konání  mezinárodních výstav, bylo doporučeno a všemi 
přítomnými jednomyslně schváleno zřídit kancelář FIPO v Římě, zejména se zřetelem k eventuální 
výstavě "Olympex 2012"  při hrách XXX. olympiády v Londýně.          
     Ve skutečnosti FIPO již spolupracuje s Olympijským muzeem v Lausanne, které bude zodpovědné za 
eventuální další Olympex. Další prestižní výstava Olympex nebude mít takové rozměry jak výstava 
v Beijingu, ale rozhodně bude mít kvalitu stejně vysoké úrovně.          
     Ať tak nebo onak, rád bych zdůraznil, že 30. července  budu schopný informovat vás přesněji o 
charakteru a rysech budoucího Olympexu a termínu jeho konání.  
S úctou                              
       Mauricio Tecardi 
 
Vážení přátelé, 

16. setkání olympijských sběratelů na světovém veletrhu se bude konat v Pekingu 14.-18. října 
2010. Bude organizované čínskou federací sportovní filatelie a svazem čínských filatelistů. Všechny 
potřebné údaje ve věci veletrhu můžete získat u paní Chen Mo (purple.chen@163.com). 

Všichni ti, kteří se účastnili předchozích ročníků veletrhu, obdrží přímo oficiální pozvání.  
     Srdečně zdraví 

Maurizio Tecardi, generální tajemník FIPO 
 

VIGNĚTA 
která je vyobrazena, je určitě známa i zcela začínajícím olympijským 
filatelistům. Byla vydána v řadě jazykových mutací k olympijským hrám 1936 
v Berlíně. V horní části oválu je nápis XI. Olympische Spiele Berlin 1936, 
v dolní části 1. bis 16. August. Tyto dvě části nápisu jsou podle jazykové 
mutace vždy v příslušném jazyce. Tedy i česká mutace má tyto části nadpisu 
v češtině. 
     Oproti tomu je nápis na spodním okraji zvonu vždy pouze v němčině: Ich 
rufe die Jugend der Welt, což my slabší němčináři překládáme jako Zvu 
mládež světa. Jedna jediná vigněta z celé série má tento text nikoliv 
v němčině, ale ve stejném jazyce jako ostatní text. Jedná se o vignětu 
jugoslávskou. Na ní je tento text nejspíše v srbštině a zní takto: ZOVEM 
OMLADINU SVĚTA. Ví někdo z čtenářů, proč tomu tak je?  
     Případná vysvětlení zasílejte redaktorovi zpravodaje. 

 
OPRAVTE SI V ADRESÁŘI OLYMPSPORTU 
ZMĚNA mailových adres: 
Josef Farský          jofarskyjo@seznam.cz 
Laco Kajaba  laco@ kayaba.eu 
František Hurbiš      frhurb@seznam.cz 
Stanislav Měrka  S.Merka@email.cz 

ZMĚNA bydliště: 
Jiří Honců  č.p. 195, 512 36 Horní Branná 
Jiří Hrubeš  Reslovo náměstí 12, 537 01 Chrudim 

NOVÝ ČLEN 
Michal Dvořák  adresa Nádražní 413/II., 377 01 Jindřichův Hradec 

mail mdvorak@jh.cz (členské číslo 462) 
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  ZEMŘEL 
   Jaroslav Kamenický, zakládající člen Olympsportu z Holic zemřel koncem minulého roku. Kdo jste   
   jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

 
Nezaplacené členské příspěvky  
     „Nezvěstní“ jsou tím, že nezaplatili letošní členské příspěvky pánové Hubáček z Pardubic, Kalus z Ostravy a 
Kuta z Chocně. Víte o nich někdo?                                                                                                           -jp-  
 
Podzimní setkání OLYMPSPORTU, 
     jak bylo již avizováno v minulém čísle Zpravodaje, se uskuteční  

v sobotu  25. 9. 2010  v Brně. 
Místem setkání bude Základní škola na ulici Křídlovická. Škola se nachází nedaleko Zimního stadiónu 
Rondo, kde hraje své domácí extraligové zápasy hokejová Kometa Brno. Od hlavního vlakového nádraží 
jsou to šalinou (dnes č. 12 či 13 – změna do září možná) tři zastávky směr Starý Lískovec a vystoupíte 
na zastávce Křídlovická (hned u Ronda). Odtud je to po ulici Křídlovická okolo haly Rondo ke škole asi 
250 m. Škola se nachází na levé straně ulice, má číslo 30b a nemůžete ji minout. Na přiložené mapce je 
vyznačeno brněnské hlavní vlakové nádraží, Ústřední autobusové nádraží Zvonařka, hala Rondo a ZŠ 
Křídlovická. Na internetu na mapy.cz  po zadání: Křídlovická, Brno je ZŠ vyznačena číslem 2. Pro 
automobilisty ještě informace, že ulice Křídlovická je z větší části jednosměrná, a to od ulice Křížová (od 
Mendlova náměstí). 
 
 

 
 
 
     Setkání začne v  8 hodin tradiční výměnnou schůzkou a od 10 hodin pak vlastní 
jednání. V případné jakýchkoliv nejasnosti či problémů s nalezením místa setkání volejte 
na telefon 732 376 056.  
  
                                           Na setkání Olympsportu do Brna Vás srdečně zve Honza Petrás         
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SPORTOVNÍ FILATELISTICKÉ NOVINKY 
 
Osobní známky s medailisty ZOH 2010 
     Jak již bylo prezentováno v minulém čísle Zpravodaje, připravil Olympsport tisk osobních známek (tzv. personal 
stamps) s našimi medailisty ze ZOH 2010 ve Vancouveru. Všem vyobrazeným sportovcům na přítiskových 
kupónech pak Olympsport předal prostřednictvím ČOV, pamětní listy s tiskovým listem a krátkým dopisem. 
Olympsport pro sběratele připravil ještě obálky s přítiskem. Osobní známky byly na obálkách orazítkovány 
příležitostnými razítky, která byla používána již 24.3.2010 (viz Zpravodaj 1/2010 str. 5, razítka č. OS-7, 9, 10, 11) 
s následujícími změnami v datu použití a typu razítka: 
 
                                                     Razítka z 24.3.2010                                Obálky s osobní známkou a přítiskem 
              používání      číslování      pošta           typ                     použití         pošta               typ  
                                        razítka            OS                            razítka                  razítka                              razítka 

Martina Sáblíková          24.-31.3.        7/2010      Praha 1      ruční PR               24.3.        Praha 1        ruční PR 
Štafeta 4x10 km                24.3.           9/2010      Praha 6       OVS                    13.4.        Praha 6            SR 
Šárka Záhrobská               24.3.         10/2010      Praha 6        SR 13.4. Praha 6            SR  
Lukáš Bauer                      24.3.         11/2010      Praha 1       OVS                   14.4.       Praha 1            SR       
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Nový OVS na Českém svazu biatlonu 
     Český svaz biatlonu používal od 12.2.2010 
k orážení poštovních zásilek nový štoček ve 
výplatním strojku s  textem ČESKÝ SVAZ 
BIATLONU / účastník Olympijských her / 
VANCOUVER 2010. V domicilu výplatního strojku 
je pošta Praha 74. Jak dlouho byl tento štoček ve 
výplatním strojku používán se zatím nepodařilo 
zjistit.    
 
Titul získaný srdcem a bojovností 
     74. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo od 7. do 23. 5. 2010 v Německu. Šampionát hostila německá 
města Kolín nad Rýnem a Mannheim. Hned na úvod připravili pořadatelé útok na světový rekord, týkající se počtu 
diváku na hokejovém zápase. Úvodní zápas mezi domácími hokejisty a USA se hrál na fotbalovém stadiónu 
Schalke 04 v Gelsenkirchenu, na kterém např. sehráli své úvodní utkání MS v kopané 2006 čeští fotbalisty proti 
USA (3:0). A nový světový rekord se podařilo ustanovit. Zápas Německo-USA vidělo 77 803 diváků a také v tomto 
případě stadión Schalke 04 nepřál Američanům. Ti prohráli s domácími hokejisty 1:2 v prodloužení.  
     Olympsport připomenul zahájení 74. MS v ledním hokeji příležitostným štočkem, který byl používán ve 
strojovém razítku 21.5. 2010 na poště Praha 1. Na štočku je vzpomenuto konání prvního MS v ledním hokeji, 
kterým bylo dodatečně, rozhodnutím IIHF, stanoven olympijský hokejový turnaj na OH 1920 v Antverpách, od jehož 
konání uplynulo letos 90 let. Na razítku je vyobrazen brankář tehdejšího československého týmu Jan Peka.  
     Mimo příležitostné strojové razítko připravil Olympsport také dopisnici s přítiskem, na kterém je fotbalový stadión 
Schalke 04 v Gelsenkirchenu a údaje o novém světovém rekordu, nejvyšší počet diváků na hokejovém zápase. 
Tento filatelistický artefakt tak může do svých sbírek zařadit nejen hokejový, ale i fotbalový sběratel. 

     Jan Peka (*27.7.1894 Rataje nad Sázavou – † 21.1. 1985) byl československý 
hokejový brankář, který získal tři tituly mistra Evropy (1925,1929,1933), bronzovou 
olympijskou medaili na OH 1920 v Antverpách a bronz na MS 1933, které se konalo v 
Praze. Reprezentoval s přestávkami 23 let. Zúčastnil se prvního ME v roce 1913 
(stříbro) a v reprezentaci skončil po ZOH 1936 v Ga-Pa. Peka hrál nejprve bandy hokej, 
ale již na gymnáziu v Karlíně se seznámil s ledním hokejem (tehdy pro rozlišení 
označovaným jako kanadský). S klubem SHC Karlín se zúčastnil v tomto sportu 

mistrovství zemí Koruny české. Za další dva roky chytal za hokejovou reprezentaci Čech na mistrovství 
Evropy v ledním hokeji 1913 a získal stříbrnou medaili. V roce 1914 přešel do Sparty Praha, kde se 
ovšem uplatňoval nejprve jako fotbalový obránce. Za první světové války byl Peka na srbské frontě zajat 
a do nově vzniklého Československa se vrátil až v roce 1919 z řecké Soluně.  
     V roce 1920 nastoupil Peka nepředpokládaně na prvním olympijském hokejovém turnaji, který byl 
posléze také uznán jako první mistrovství světa. V zápasech československé hokejové reprezentace se 
zámořskými týmy nahradil 
v brance zraněného Wälzera 
a dostal dohromady 31 gólů. 
Překvapením pro Peku bylo 
vybavení zámořských brankářů. 
On sám totiž používal obyčejné 
rukavice, svetr, šálu a  jako 
chrániče nohou rákosová 
chránítka. Brankáři zámořských 
týmů také stáli na ledě s nohama 
u sebe. Protihráči pak pro změnu 
stříleli puky nad ledovou plochou.  
     Po návratu do Československa 
hrál dále především lední hokej za 
Spartu Praha a do reprezentace 
se v následujících čtyřech 
sezónách nedostal. Vrátil se do ní 
ovšem v pravý čas, aby pomohl 
na mistrovství Evropy v ledním 
hokeji 1925 konaném 
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v Československu vybojovat pro domácí reprezentaci titul mistra Evropy. Byl jedním ze strůjců vítězství, 
protože ve třech zápasech neobdržel ani jediný gól. Nepoužíval příliš často hůl, protože puky kromě již 
zmíněného vykopávání bruslí mnohdy také sbíral na zemi v kleče. Na soupeře na turnaji působil 
především klid Peky, který zdánlivě neměl příliš mnoho práce, ale dokázal zasáhnout s jistotou ve 
správnou chvíli. 
Po tomto turnaji se Peka stal brankářskou jedničkou v reprezentaci na více než deset let. Na klubové 
úrovni mu pomohl v roce 1927 přechod do LTC Praha, kde se dala dohromady úspěšná hokejová 
generace. S tímto klubem např. vyhrál několikrát Spengler Cup v Davosu. V reprezentaci Peka výrazně 
zazářil na mistrovství Evropy v ledním hokeji 1929, kde opět vynikly jeho pevné nervy ve velmi 
vyrovnaných zápasech, z nichž ty rozhodující dospěly dokonce do prodloužení. V podobné situaci 
neobdržel žádnou branku ani na domácím mistrovství světa v ledním hokeji 1933 pořádaném v Praze, 
když se dvakrát prodlužovalo utkání o další titul mistra Evropy 
s Rakušany. 
Peka odjel ještě chytat jako skoro již dvaačtyřicetiletý na olympijský 
hokejový turnaj v roce 1936. V základní skupině neobdržel jako 
jediný brankář na turnaji žádný gól, ale na úvod semifinálové skupiny 
československý tým prohrál s Američany, což předznamenalo 
výsledky ve finálové skupině. Tisk viděl za oběma góly z utkání 
s Američany chyby brankáře, který se po turnaji s reprezentací 
rozloučil. Peka reprezentoval v 76 zápasech. Nenastoupil ani do 
prvního ročníku nově ustavené ligové soutěže. V roce 1959 mu byl 
mezi prvními udělen titul zasloužilého mistra sportu.                     
                                 (Převzato z internetové encyklopedie Wikipedie) 
 
     Vlastní hokejový turnaj neměl nouzi o překvapivé výsledky. Překvapivě skončil již úvodní, rekordní, zápas. O 
další překvapivé výsledky v základních skupinách se postarali zejména hokejisté Dánska a USA. Dánové 
překvapivě vyhráli v základní skupině nad Finy 4:1 a v prodloužení také nad USA 2:1. USA v utkání o vše prohráli i 
s Finy 2:3 a to pro finalisty olympijského turnaje znamenalo podstoupit boje o udržení v elitní skupině MS. Určitě se 
také nečekala porážka Kanady od Švýcarů 1:4. A o jedno překvapení se postarali i naši hokejisté. Po povinném 
vítězství v úvodním zápase s Francií 6:2, přišla ledová sprcha v podobě prohry s Norskem 2:3. Postup ze skupiny a 
důležité 3 body do osmifinálové skupiny nám zajistila až výhra 2:1 nad Švédskem. 
     A hned v úvodním zápase osmifinalové skupiny přišla druhá prohra, tentokrát se Švýcarskem 2:3. A tak 
k dalšímu postupu turnajovým pavoukem náš tým mohla posouvat pouze vítězství ve zbývajících zápasech. A v 
této situaci začal fungovat ten správný týmový duch, který zdobila vnitřní síla, opírající se o hvězdy Jágra, 
Vokouna, Rolínka, či Rachůnka, podpořená bojovností a nasazením mladých hráčů. K tomu potřebné štěstí a stalo 
se, že naši postupně přešli přes Lotyšsko 3:1, Kanadu 3:2, ve čtvrtfinále přes Finy 2:1 (po samostatných 
nájezdech), v semifinále dokázali znovu porazit Švédy 3:2 (a stejně jako ve čtvrtfinále po samostatných nájezdech) 
a ve finále pak stanuli proti největšímu 
favoritovi, týmu Ruska. Finále máte jistě 
v živé paměti. Úžasný úvod a gól Klepi-
še již v 20 sekundě utkání. V závěru 
druhé třetiny zvýšení našeho vedení po 
brance Rolínka, regulérním odrazem od 
brusle. S přibližujícím se koncem zápa-
su sílil tlak Rusům, ale také nervozita 
z toho, co jim fantastický Vokoun pochy-
tal. Ještě dnes zamrazí v zádech při 
vzpomínce na závěr utkání, kdy Rusové 
snížili na 2:1 při málo vídané přesilovce 
6 proti 3. Češi však další zdramatizování 
zápasu nepřipustili, přerušili ruskou sérii 
27 vítězných zápasů na MS, a mohli se 
začít radovat z titulu mistrů světa.  
     Tým, kterému se na začátku nedá-
valo mnoho šancí, bez celé řady hráčů 
z NHL, omlouvajících se z reprezentace 
z různých důvodů, dokázal získat pro 
naši vlast dvanáctý titul mistrů světa. 
Srdcem, které dali do hry a týmovým pojetím dosáhli úspěchu, který budiž 
inspirací i pro další naše sportovce.                                                          

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

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


 31 

     Nečekaný titul ocenila Česká pošta a mimo emisní plán vydala příležitostnou poštovní známku, FDC a PR1. 
Více v článku Sportovní novinky České pošty. Olympsport připravil příležitostné strojové razítko s nápisem a zase 
zlato KÖLN. Na razítku je také Z hokejové historie vzpomenut legendární Gustav Bubník, jeden z posledních 
žijících hokejistů, kteří byli v 50. letech minulého století státní bezpečností pozatýkáni a ve vykonstruovaném 
procesu odsouzeni k mnohaletým trestům v komunistických lágrech. Letos uplynulo již 60 let od tohoto zločinu na 
nevinných sportovcích, kteří v předchozích letech tak báječně reprezentovali svoji zemi ….  Strojové razítko bylo 
používáno 31.5.2010 na poště Praha 1.                                                                                                        -jpb- 
 

     Augustin Bubník, také známý jako Gustav Bubník (* 21. listopadu 
1928 Praha) je bývalý český hokejista, trenér a také poslanec (1998–2002, 
za ODS, předseda podvýboru pro tělovýchovu).  
     Na Olympiádě roku 1948 ve Svatém Mořici získal stříbrnou medaili. 
O rok později vyhrál Mistrovství světa v ledním hokeji 1949. V roce 1950 byl 
nejlepším střelcem ligy. Jako hráč hrál v týmech LTC Praha, ATK Praha, 
Spartak Brno, Motorlet Praha a  HC Slovan Bratislava. V roce 2008 byl 
jednou z osobností československého hokeje uvedených do nově vzniklé 
Síně slávy Českého svazu ledního hokeje.  
     Dne 13. března 1950 byl po zrušeném odjezdu na mistrovství světa 
zatčen a 7. října ve vykonstruovaném tajném procesu (tzv. „proces 
s protistátní skupinou Modrý a spol.“) odsouzen k odnětí svobody na 14 let 
za špionáž, velezradu a rozvracení lidově demokratického zřízení (zatčeno 
bylo i 10 jeho spoluhráčů). Byl vězněn v uranovém lágru v Jáchymově. 

V roce 1955 byl omilostněn, ale do reprezentace ani do nejvyšší soutěže se vrátit nesměl. 
     V letech 1966 až 1969 trénoval jako třetí cizinec Finskou hokejovou reprezentaci a významně přispěl 
k rozvoji hokeje ve Finsku. Byl prvním Čechem, který trénoval cizí národní tým. Jeho největším 
úspěchem byla porážka Československa na Mistrovství světa 1967 ve Vídni. Jako trenér vedl finskou 
reprezentaci po tři roky celkem v 69 zápasech. Finské muzeum ledního hokeje ho roku 2004 zařadilo 
jako 146. mezi Lvy ledního hokeje.       (Převzato z internetové encyklopedie Wikipedie) 
 
SPORTOVNÍ NOVINKY ČESKÉ POŠTY 
     Letošní rok, pokud se týká známkové emisní činnosti je poněkud zvláštní. 
Původně jsme předpokládali, že budou vydané dvě známky, jedna k zimní 
olympiádě, druhá k paralympiádě. Jenže pak se nějak víc medailově blýskalo 
než se čekalo, takže pošta uznala za vhodné připomenout dvě zlaté Martiny 
Sáblíkové v rychlobruslení další známkou. Předběžný návrh známky vidíme 
vpravo nahoře. Známka byla připravována předem, kdy se ještě tiše 
předpokládalo, že by zlato mohl mít i Lukáš Bauer. Reprodukce vydané známky 
i s dvěma PR1 byla uvedena v minulé Zpravodaji – str. 4. Existují i čtyři 
personal stamps se všemi medailisty z Vancouveru, na kterých nalezneme 

Martinu Sáblíkovou, Lukáše Bauera, Šárku 
Záhrobskou a štafetu mužů na 4x10 km (více 
v článku Sportovní filatelistické novinky). 
     Pak se nadmíru příznivě semlelo výsledné 
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pořadí v MS v ledním hokeji, naši se stali 
slavně a překvapivě mistry světa a na 
světě byla další známka, připomínající i 
tuto skutečnost. Známka vyšla 23.6. 
včetně FDC a PR1. Po celý červen 
používala pošta Praha 1 v Jindřišské ulicí 
PR k této události.  
     No a konečně do třetice všeho 
dobrého jsme na přelomu září pořadateli 
mistrovství světa v basketbalu žen a 
mimo emisní plán vyjde 1.9. jedna 
známka, opět včetně FDC a PR1. 

     První část mistrovství, boje ve skupinách, proběhnou v Brně, kde 
bude i slavnostní zahájení a v Ostravě. Závěr mistrovství včetně finále 
uvidí nová sportovní hala v Karlových Varech. V každém ze tří 
uvedených měst bude používáno jedno ruční příležitostné razítko, 
které v naší novinkové službě bude dodáno na CDVp. Razítka  budou 
zobrazovat tři fáze střelby přes hlavu, takže postupně uvidíme nápřah, 
vypuštění míče a zaklopení. Myslím, že nic podobného zatím ve světě 
basketbalové filatelie nebylo použito (reprodukce razítek, známky a 
přítisku na obálce FDC byly uvedeny v minulém čísle Zpravodaje – str. 
6). Tak jako budou různá razítka, budou rozdílné i přítisky na CDVp, 
kde kromě loga mistrovství budou i záběry z historie basketbalu. 
     Žeň sportovních artefaktů v letošním roce tedy více než bohatá, 
členové novinkové služby obdrží uvedené materiály v rámci běžné 
dodávky, případní další zájemci mohou materiály objednat u přítele 
Bedřicha Poláka. 
Vysvětlivky použitých zkratek: 
PR1 - příležitostné razítko 1.dne vydání (Vyskytuje se na FDC) 
PR - ruční příležitostné razítko 
CDVp - celinová dopisnice výplatní s přítiskem                                                                                         
                                                                                                                                                                              -jp- 
Křest známky k ZOH ve Vancouveru 

 
     Fotografií se ještě vracíme 
ke křtu známky k ZOH ve Van-
couveru, který proběhl v pro-
storách Poštovního muzea 
v Praze 10.2.  
     Zleva: Ing. Břetislav Janík, 
vedoucí oddělení známkové 
tvorby České pošty, místo-
předseda Českého olympij-
ského výboru Doc. Phdr. Josef 
Dovalil, předseda Olymp-
sportu Ing. Jaroslav Petrásek, 
Věra Čáslavská, sedminásob-
ná zlatá olympijská  medailist-
ka, Ing.Vít Vaníček, místo-
předseda SČF a ruka, křtící 
známku z pravé strany patří 
PhDr. Janu Galuškovi, řediteli 
poštovního muzea v Praze 
                                       -jp- 
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Netradiční tenisové razítko 
     Pošta Praha 1 ve dnech 26.-31.5.2010 používala ruční příležitostné poštovní razítko s 
textem "Praha 1" a s vyobrazeným portrétem postavičky myšky (z komiksu "Čtyřlístek") s 
tenisovou raketou a ve čtyřlístku k příležitosti vydání dopisnice s natištěnou známkou 
"Fifinka" písmenová známka A. 

 
 
 
XVII. letní národní sportovní hry 
zaměstnanců České pošty 
     se konaly tradičně v Nymburce. Ve dnech 18.-19.6.2010 používala pošta 
Pardubice 2 ruční příležitostné poštovní razítko s textem "XVII. Letní národní 
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, Pardubice 2" a s vyobrazenou 
postavou běžce v čepici, s logem ČP na hrudi k příležitosti tradičních sportovních 
her. Razítko bylo používáno na příležitostné poštovní přepážce v místě konání her 
ve Sportovním centru Nymburk. 
 

MS v in-line hokeji 2010 hostila Česká republika   
     Jako jeden z TOP týmů světového in-line hokeje pořádala 
Česká republika mistrovství světa v in-line hokeji organizace 
FIRS. Místem konání se stal zimní stadion v Berouně.  
     MS žen probíhalo ve dnech 3. - 8. července 2010 za 
účasti 8 týmů: USA, Česká republika, Kanada, Francie, 
Španělsko, Finsko, Čína, Slovensko. Ve dvou čtyřčlenných 
skupinách se hrálo systémem každý s každým a pořadí ve 
skupinách určilo dvojice pro čtvrtfinále, dále se pokračovalo 
již vyřazovacím způsobem. České in-line hokejistky se ve 
skupině postupně utkaly s Čínou 13:0, Finskem 5:0 a Kanadou 2:3. Tato prohra znamenala druhé místo ve skupině 
a ve čtvrtfinále Španělky. S těmi si naše děvčata poradila 5:1. V semifinále pak jasně přehrála nebezpečné 
Američanky 6:2. Ve finále s Kanadou pak předvedly naše in-line hokejistky úžasný výkon a soupeřkám vrátily 
porážku ze základní skupiny. Po třetinách 2:1, 1:0, 0:0 slavily vítězství 3:1 a zisk zlatých medailí. Konečné pořadí 
MS v in-line hokeji žen 2010: 1. Česká republika, 2. Kanada, 3. USA, 4. Francie, 5. Španělsko, 6. Slovensko 
     MS mužů se konalo ve dnech 12. - 17. července 2010 za účasti 14 týmů: USA, Kolumbie, Švýcarsko, Francie, 
Česká republika, Itálie, Kanada, Španělsko, Mexiko, Austrálie, Venezuela, Velká Británie, Argentina, Německo. 
Rozdělení do tří základních skupin bylo zajímavé. Dvě skupiny měly po 4 týmech, třetí pak 6 týmů. Z prvních dvou 
skupin po vzájemných zápasech postupovaly první tři týmy. Z nejpočetnější třetí skupiny, která byla výkonnostně 
nejslabší pak pouze dvě nejlepší družstva. Češi se utkali se své skupině s Itálií 6:2, Španělskem 6:0 a Kanadou 4:1 

a bez ztráty bodu postoupili 
z prvního místa do čtvrtfinále. Zde 
je čekalo příjemné Mexiko. I když 
Mexičané ve skupině zvítězili, 
čtvrtfinále již bylo nad jejich síly a 
odešli s výpraskem 13:1. Bohužel 
v semifinále naši in-line hokejisté 
nestačili na Američany a po prohře 
3:8 na ně zbyl „jen“ boj o 3. místo 
s Francií. S Francií naši již 
nezaváhali a po výhře 5:2 získali 
bronzové medaile. Konečné pořadí 
MS in-line hokeji mužů 2010: 1. 
USA, 2. Švýcarsko, 3. Česká 
republika, 4. Francie, 5. Itálie, 6. 
Kanada. 
     Ve dnech konání MS v in-line 
hokeji bylo na poště Beroun 1 
používáno strojové razítko s pří-
ležitostných štočkem, na kterém 
bylo logo světového šampionátu.                       
                                            -jpb-  
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Setkání s Martinou Sáblíkovou na Vysočině     
     Naše nejúspěšnější zimní olympionička pochází 
z Vysočiny, konkrétně ze Žďáru nad Sázavou. I když 
nyní žije ve Velkém Oseku, na svůj rodný kraj 
nezapomíná. V pátek 9. dubna se na půdě krajského 
úřadu setkala s radou kraje na čele s hejtmanem 
Jiřím Běhounkem, který ji předal jako poděkování za 
vynikající reprezentaci Vysočiny  porcelánový čajový 
servis s motivem berušek (pro ty kdo to neví, tak 
Martina sbírá berušky v nejrůznějších podobách). 
Kromě toho si osobně převzala druhé nejvyšší 
vyznamenání kraje – skleněnou medaili za 
dlouhodobou propagaci a reprezentaci Vysočiny – 
protože slavnostního předávání v říjnu loňského roku 
se kvůli přípravě na Vancouver nemohla zúčastnit. 
Při setkání Martinu samozřejmě doprovázel trenér 
Petr Novák. 
     Po oficiální části přišlo na řadu povídání o 
olympiádě, o rychlobruslení a dalších věcech. Musím 
říct, že jak Martina tak její trenér jsou příjemní lidé, 
kterým úspěch nijak nestoupl do hlavy a zůstávají 
oběma nohama pevně na zemi. Jejich odpovědi byly 
velmi otevřené, zazněly i historky, kterým jsme se 
společně zasmáli. Většina hovoru se samozřejmě 
točila okolo vancouverské olympiády, nicméně já 
jsem se jako cyklista zeptal i na plány směřující ke 
kolu a případné účasti v Londýně. Martina se tvářila 
poněkud tajemně, ale Petr Novák to vidí jako takřka 
hotovou věc, otázkou prý je, v jaké disciplíně. Martina 
už má úspěšné zkušenosti ze silnice, ale řada 
rychrobluslařů kombinuje svůj hlavní sport spíše 
s dráhou. A jsou tu i horská kola … Každopádně jak 

to shrnula Martina: „Vypadá to, že už je rozhodnuto.“ 
Takže se zřejmě máme na co těšit už za rok! 
     Využil jsem toho, že jsem o dva dny dříve dostal 
z novinkové služby dvě obálky se známkou 
věnovanou Martininým zlatým medailím a přitisky 
Olympsportu a na závěr setkání jsem jí je věnoval. 
Opravdu se jí líbily a samozřejmě souhlasila se 
společnou fotografií. Závěrem tedy nezbývá než 
vyslovit přání, abychom buď po letní olympiádě 
v Londýně nebo určitě po zimní v Soči mohli na 
Vysočině Martinu znovu přivítat a v Olympsportu 
připravit další filatelistické materiály k jejím 
vítězstvím. 
                                                      Zdeněk Ryšavý 
 

 
     Pošta doručila našemu předsedovi Jardovi Petráskovi dopis  Dr. Pala Smitha, předsedy 
maďarského olympijského výboru:  
 

Budapešť, Maďarsko, 20. červen 2010 

        Vážený pane presidente! 

     Rád bych Vás informoval. že Maďarský olympijský 
výbor tento rok již po 12. organizuje mezinárodní 
setkání jednotlivých tématických sběratelů sportov-
ních a olympijských artefaktů. Během této akce 
budou místní i zahraniční sběratelé jako obyčejně mít 
možnost vystavit a měnit odznaky, telefonní karty, 
mince a medaile, známky, autogramy, knihy, vlajky, 
plaketky a další olympijské a se sportem související 
relikvie a suvenýry. 
     XII. mezinárodní setkání námětových sběratelů 
sportovní a olympijské tematiky se bude konat  25. 
září 2010 v Budapešti. O detailním programu a 
přesném místě mítinku Vás budeme informovat 
později. 
     Doufám, že znovu nabídneme nezapomenutelný 
olympijský zážitek členům olympijské rodiny.  
Laskavě Vás žádám abyste informovali přátele – sbě-

ratele ve vaší zemi o našem meetingu v Budapešti. 
Děkujeme Vám za vaši milou spolupráci. 
                         S pozdravem 
   Dr. Pal SMITH, IOC Member president of HOC 
 
 
     Pokud se rozhodnete do Budapešti zajet, je 
zapotřebí zaslat přihlášku nejpozději do 31.8. 2010 
na adresu: 

Hungarian Olympic Committee 
1-3 Isztvanmezei ut.,1146 Budatest 

e-mail zsofi@mob.hu 
fax 003613869670 

     Do přihlášky uveďte své jméno a adresu 
s mailem a telefonem, jméno svého přítele, se 
kterým přijedete a doplňte i jeho kontakty. 
Uveďte, zda chcete pronajmout stůl a jaké jsou 
předměty Vašeho zájmu. 

 

     Termín konání mezinárodního setkání sběratelů v Budapešti, 25. září 2010, má však pro 
zájemce z našich řad jeden háček, koliduje bohužel s termínem setkání Olympsportu v Brně.                                                      

  -jp- 
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