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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 
 

 

 
 
 

           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

České basketbalistky vicemistryně světa 2010 
 

     Největší sportovní událost roku v  České republice doslova pobláznila celý 
národ. Díky skvělým výkonům našich reprezentantek se basketbal stal 
nejsledovanějším programem z  široké televizní nabídky a úspěšné tažení 
„našich holek“ turnajem semklo doslova celý národ a dalo na chvíli 
zapomenout na problémy všedních dnů. Prožívali jsme si krásu hry zvané 
basketbal. 

Gratulujeme holky a děkujeme! 
NOVÁ AUKCE – UZÁVĚRKA 7. LISTOPADU 2010 
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Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 
Změny v členském adresáři  
 
     Při zveřejnění adresy nového člena Josefa Sauersteina došlo k chybnému uvedení čísla domu. 
Poznačte si opravu, správná adresa je Na Spálence 11. 400 01 Ústí nad Labem a nový e-mail 
vera.sauersteinova@seznam.cz. Tímto se vám všem a zejména Josefu Sauersteinovi omlouváme. 
 
     Novou mailovou adresu ohlásil také Ivo Petr z Brna:  petrivo@atlas.cz 
 

                    ZEMŘEL JAROSLAV NOVOTNÝ  
          Deset dnů po Setkání Olympsportu v Brně mi volala  paní Novotná  
     a  sdělila mi smutnou zprávu, že její manžel,  dlouholetý člen  Olymp- 
     sportu z Brna, pan Jaroslav Novotný, před čtrnácti dny zemřel. 
          Po setkání v Brně  25. září jsem si na něho vzpomněl  a  říkal jsem  
     si, co  s ním je, že na setkání nepřišel.  Pravidelně se mnou totiž jezdil  
     na všechna setkání Olymsportu, pokud mu to časově vycházelo a vždy  
     jsem obdivoval jeho vitalitu a chuť do filatelie. Na další naše setkání již  
     bohužel nepřijde ….  
          Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
                                                                                        Jan Petrás 
 

 
SETKÁNÍ ČLENŮ OLYMPSPORTU  -  BRNO, 25.9.2010 

 
     V sobotu, 25. října, ožily lavice Základní školy na ulici Křídlovická v Brně 
nebývalým ruchem. Proč právě v sobotu? Sešlo se tu totiž 16 členů OLYMPSPORTu, 
České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, na svém, již 59. setkání, které 
bylo zaměřeno na 30. výročí OH 1980 v Moskvě. 
     Setkání, které zde uspořádal tradičně na velmi dobré úrovni redaktor OS Jan Petrás, mělo 
obvyklý program – od 8 hod. probíhala výměnná schůzka a v 10 hod. začalo vlastní jednání. 
Úvodní slovo patřilo předsedovi OS ing. Jaroslavu Petráskovi, který přivítal všechny přítomné a 
přednesl zdravice některých členů, kteří se z různých důvodů nemohli setkání zúčastnit. Dále 
zmínil filatelistické materiály vydané k právě probíhajícímu MS v basketbalu žen, nastínil přehled 
připravovaných razítek do konce kalendářního roku a filatelistických výstav v příštím roce a 
upozornil na probíhající aukci a na to, že poštovní úřad Brno 2 na hlavním nádraží používá výplatní otisk s Oto 

Zarembou, připomínající jeho zlatou medaili ve váze do 100 kg ve vzpírání na OH 1980 
v Moskvě. 
     Ing. Jan Petrás hovořil o připravovaném zpravodaji OS a vyzval členy k tvorbě 
příspěvků. Nechyběl ani soutěžní test, který si pro přítomné členy připravil. Poté 
následovala přednáška ing. Petráska, ve které na svém exponátu „Košíková“ poukázal na 
rozdíly při tvorbě exponátů v 80-tých letech minulého století a dnes. 
     V samotném závěru setkání se přítomní členové jednomyslně shodli a zvolili pana 
Vítězslava Šlechtu čestným členem Olympsportu. Velký dík patří Janu a Marii 
Petrásovým za přípravu, organizaci, pohostinnost a čas, který věnovali brněnskému 
setkání, ze kterého se jistě všichni účastníci vraceli domů s dobrými pocity a 
předsevzetím, že nebudou chybět na jubilejním, 60. setkání, které se uskuteční na jaře 
příštího roku v Praze. 

                                                                                                       Radek Jásek 

INZERCE 
Prodám olympijské a sportovní PR, SR, OVS  Československa, ČR a SR od roku 

1970 do r. 2005 na CDV, CDVp, O, Op.  Vše prošlé, mnohé položky jako R. 
Cca 930 ks celistvostí v 5 kroužkových albech SCHAUBEK, pouze vcelku. 

     Radek Jásek, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky  nebo  radek.jasek@seznam.cz 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mailto:vera.sauersteinova@seznam.cz
mailto:petrivo@atlas.cz
mailto:radek.jasek@seznam.cz
http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  
- 67 - 

Fotoreportáž z 59. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V BRNĚ 

  Čestný člen Olympsportu Vítězslav Šlechta a Radek    
                                    Jásek  

Zleva: František Hurbiš, Jaroslav Kalousek a Ivan Remeš             
       

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                                                                                                Gerhard Krakl             Vítěz soutěžního testu  
                                                                                                                                      Jaroslav Finger   

 
 
 
 
Zleva: Ladislav Kočí, Jiří Zdarsa 
a Josef Kočí 
                 

                Jan Khom 
 
Společná fotografie.  
Stojící zleva: Jan Petrás, Marián Lindner a Igor Smída z Bratislavy, Gerhard Krakl, Jaroslav Finger, 
Ladislav Kočí, Jaroslav Kalousek, Josef Kočí, Jiří Zdarsa a Peter Ondráška z Bratislavy. Sedící zleva: 
Jaroslav Petrásek, František Hurbiš, Vítězslav Šlechta, Ivan Remeš a Jan Khom. 
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NOVINKY OLYMPSPORTU 
 
M S   V   B A S K E T B A L U   Ž E N 
     MS žen v basketbalu připomněla Česká.pošta. Kromě známky s výplatní hodnotou 17.- Kč a 
tradiční FDC s jejími náležitostmi byla připravena i tři příležitostná ruční razítka, která byla 
používaná ve třech městech, kde se MS uskutečnilo, v Ostravě, Brně a Karlových Varech. Toto vše 
již bylo prezentováno v  minulém čísle zpravodaje. Olympsport připravil dvě obálky s přítiskem a 
jednu CDV, rovněž s připomenutím zmíněných tří měst. Vyobrazené jsou na nich sportovní haly, kde 
se mistrovství uskutečnilo.. Přítisky se všemi třemi razítky jsou pochopitelně předmětem novinkové 
služby OS. 

 
S E T K Á N Í  O L Y M P S P O R T U   
V  B R N Ě  
 
      
 
 
 
 
 
 
     
     Další zářijová novinka spatřila světlo světa při 
podzimním setkání OS, které se konalo 25.9.2010 v Brně.. Snadno spočítáte, že 2010 – 1980 = 30. 
Přesně tolik let uplynulo od konání nešťastné olympiády v Moskvě. Bojkot některých zemí snížil 
hodnotu her a o čtyři roky později se situace opakovala trucpodnikem v Los Angeles. Moskevská 
olympiáda pro nás byla úspěšná, jednu z medailí vybojovat Ota Zaremba ve vzpírání do 100 kg. 
Měla zlatý nádech.. Její zisk jsme si připomněli výplatním otiskem, který měla používat pošta Brno 
2. To je pošta, jejíž budova je přímo propojena s hlavním brněnským vlakovým nádražím. 
Basketbalové ruční příležitostné razítko oproti tomu bylo používáno v Králově Poli poblíž haly ve 
Vodové ulici na poště Brno 12.      
     Bohužel špatná kvalita znehodnocovacího výplatního strojku Postalia na poště Brno 2 vedla 
vedení této pošty k výpůjčce strojku Postalia z pošty Brno 6. Ani zapůjčený strojek však nebyl 
v takovém technickém stavu, aby zajistil otisky na potřebné úrovni, kterou Olympsport v novinkové 
službě svým abonentům pravidelně poskytuje. Po dohodě ve vedení OS došlo proto k novému 
použití vložky s Otou Zarembou ve výplatním strojku na poště Praha 6 dne 7.10.2010. V tomto 
případě bylo používáno strojové razítko černé barvy a původní OVS z Brna bude nabídnut 
abonentům v novinkové službě za sníženou cenu. To na vysvětlenou, proč na OVS z Brna je otisk 
pošty Brno 6 a zároveň přijměte touto cestou omluvu, ale lépe poštovní zásilky tentokrát v Brně 
orážet nešly.     
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H O K E J O V Á   R E M I N I S C E N C E 
 

     Nejen příznivci ledního hokeje znají jistě dobře historii reprezentačního 
hokejového družstva z konce čtyřicátých let. Dva tituly mistrů světa 
v letech 1947 a 1949 a stříbro  z olympiády 1948. No a v dalším roce, tedy 
1950, již jenom zatčení a kriminál pro  jedenáct členů družstva a tresty od 
jednoho do 14 let. Ptáte-li se za co, tedy za nic. Nebo chcete-li, tedy z 
 komunistické zvůle. Bohužel není důvod, který by obstál nějakým 
logickým vysvětlením. Ona totiž ta doba tenkrát žádnou logiku neměla. 
Bohužel však, jak je vidět, měla jiné věci. 
     Chtěli jsme jen připomenout onu historii ze Zlaté hospůdky „U Herclíků“ 
za Národním divadlem. Vpravo je reprodukce návrhu vložky do 
znehodnocovací černé Postálie, jejíž otisk bylo možno získat na hlavní poště Praha 1 v Jindřišské ulici 7. října 
2010. Olympsport připravil i přítisk na CDVp s vyobrazenou pamětní deskou, která byla před lety odhalena v místě, 

kde dříve stávala zmíněná pivnice. Vyobrazeným je Vladimír Kobranov, 
odsouzený k 10 rokům v Jáchymově. 
 
H a n k a   H O R Á K O V Á   
nejužitečnější hráčka MS 

     Zřejmě poslední letošní razítko připomnělo, že na právě skončeném 
mistrovství světa v basketbalu žen vybojovaly naše ženy stříbro za USA a 
před bronzový Španělkami, a že nejužitečnější hráčkou soutěže byla 
vyhlášena Hanka Horáková. Razítko s  Hankou Horákovou je OVS 
(červené) a bylo používáno na poště Praha 6 v Kafkově ulici 14.10  2010.  

 
SUBSKRIBCE OLYMPSPORTU 
     Autorský kolektiv Olympsportu nabízí všem zájemcům výsledek několikaleté práce, totiž Katalog sportovních 
poštovních razítek z území bývalého Československa, který obsahuje ruční příležitostná razítka (PR), strojová 
propagační razítka (SR) i otisky výplatních strojů (OVS), používaná na našich územích za Rakousko-Uherska, 
ČSR I., Slovenského štátu, Protektorátu BuM a ČSR II. S výjimkou některých OVS jsou prakticky všechna razítka 
vyobrazena, nechybí celkový rejstřík podle jednotlivých druhů sportů a najdeme zde i ocenění razítek. Celkový 
rozsah činí okolo 210 stran praktického formátu A5. 
     Katalog bude vydán v papírové formě, ale také na CD nosiči. Vyrábět budeme pouze počet přesně objednaných 
kusů, takže máte li zájem, pište na adresu: Bedřich POLÁK, P.O. Box 47, 150 21 Praha 5 .                      -jp- 

 
OBJEDNÁVKA KATALOGU SPORTOVNÍCH  RAZÍTEK 

 
Příjmení a jméno …………………………………Adresa ……………………………………………………………… 
 
Objednávám katalog sportovních poštovních razítek Olympsportu 
 
 V papírové formě za 150.- Kč včetně poštovného …………………… ks  …………………………… 
 
 Na CD nosiči za 80.- Kč včetně poštovného ………………………….. ks   podpis 
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HOKEJOVÉ OBĚTI KOMUNISTICKÉ ZVŮLE  
     Takový je text na SR razítku, které bylo používáno 7. 10. 2010 na poště Praha 1 a připomnělo, že od vynesení 
rozsudku ve vykonstruovaném procesu nad československými hokejovými reprezentanty uplynulo již 60 let. 
Shrňme si podstatné a připomeňme, že českoslovenští hokejoví reprezentanti po druhé světové válce vybojovali 
dvakrát titul mistrů světa. Poprvé pro Československo na MS 1947, které se konalo doma na pražské Štvanici. Na 
OH 1948 ve Svatém Mořici získali hokejisté pro Československo stříbrné medaile, když prošli celým turnajem bez 
porážky a poprvé v historii se vyrovnali i hokejistům Kanady (0:0). Druhý titul mistrů světa pak neobyčejné mužstvo 
získalo po roční přestávce na MS 1949 ve Švédsku. 
     Obhajovat titul na MS v Londýně v roce 1950 již nemohli. Měli smůlu. V jejich vlasti získali po únorovém puči 
moc komunisté a sportovci se stali na dlouhá léta předmětem politického boje. Již příprava na MS v ledním hokeji v 
roce 1950 neprobíhala uspokojivě. Vlastní odlet na MS byl oddalován. Údajným důvodem bylo nevydání víz 
rozhlasovým reportérům do Anglie. Původně byli delegováni dva - Josef Laufer a Štefan Mašlonka. Druhý 

jmenovaný byl odvolán a nahrazen dva dny před 
odletem Otakarem Procházkou. Přes krátkou lhůtu 
Britové požadavku vyhověli a vstupní vízum vydali a 
dopravili je telegraficky do Prahy. Na ruzyňském letišti 
bylo však reprezentantům sděleno, že se čeká na 
vízum pro reportéry a plánovaný odlet byl ze soboty 
11. 3. 1950 odložen na pondělí. Ani v pondělí 13.3. 
se let do Londýna neuskutečnil a dopoledne jim bylo v 
Tyršově domě přečteno prohlášení, že hokejový tým 
Československa odstupuje z MS z důvodů nevydání 
víz rozhlasovým pracovníkům.  
     Byla to ovšem nehorázná lež. Zprostředkovaně se 
hokejisté dobrali pravdy, že víza byla britskou stranou 
udělena. Rozešli se a někteří z nich se domluvili, že 
oslaví narození syna Jiřího Macelise v jejich oblíbené 
hospůdce "U Herclíků" v Pštrosově ulici v blízkosti 
Národního divadla. Účastníci oslav se po 19 hodině 
dozvěděli z rozhlasových zpráv nepravdu o 

neuskutečněném odletu na mistrovství světa a začali protestovat. Chtěli, aby zpravodajství bylo uvedeno na 
pravou míru. To se nestalo a kolem 21. hod. vtrhli do restaurace příslušníci Státní bezpečnosti a na pomoc jim 
přijeli autobusem uniformovaní policisté. Hokejistům bylo sděleno zatčení. Někteří se bránili, jiní šli dobrovolně, 
všichni však vycházeli s želízky na rukou. Doba vyšetřování byla pro zatčené nejhorší v jejich životě. Uvězněni byli 
ve vyhlášeném domečku na Hradčanech, kde byli vystaveni bití, hladu a ponižování. 
     6. - 7. října 1950 proběhl proces u Státního soudu v Praze v neveřejném zasedání.a poslední den tohoto 
procesu byly vyneseny nesmyslné rozsudky. Ing. Boža Modrý 15 let, / ten vůbec nebyl v nominaci a dokonce byl 

zatčen asi o tři týdny později / Gusta Bubník 14 let, Standa Konopásek 12 let, .... Na chodbě po odsouzení oslovil 
Gusta Bubník jednoho ze soudců s otázkou proč byli odsouzeni, když je zjevně celý proces nesmysl. Odpověď 
byla jednoznačná: "Promiňte mně mládenci, já za to nemohu, museli jste být odsouzeni pro výstrahu všem 
ostatním sportovcům. O tom se rozhodovalo jinde než v soudní síni."  
     Všichni odsouzení byli převezeni do plzeňské věznice na Borech a v roce 1951 podle výše trestu rozvezeni do 

různých věznic a lágrů. Ti nejdéle vězněni 
do uranových dolů v Příbrami a 
Jáchymově.  V prosinci  téhož roku ani 
odvolávací řízení nebylo příznivé a výše 
trestu byla potvrzena. 30. července 
1968 opět v neveřejném zasedání 
projednal Nejvyšší soud stížnost pro 
porušení zákona v trestní věci proti Ing. 
Modrému a spol. a vydal usnesení zrušit 

okamžitě jejich obvinění. To se stalo několik dnů před vpádem okupačních vojsk do Československa. 
     Jedna hokejová generace byla komunistickým režimem zlikvidována a trvalo značně dlouho než naše hokejové 
mužstvo stanulo na výsluní.  
Čerpáno z textů na internetovém vyhledávači Google                                            Zpracoval Béďa Polák 
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KŘEST ZNÁMKY K MS V BASKETBALU ŽEN 

     V úterý 21. 9. 2010 jsem se zúčastnil za naší společnost Olympsport slavnostního křtu známky, 
kterou vydala Česká pošta k příležitosti konání mistrovství světa v basketbalu žen v České republice. 
Křest známky se konal v Kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně v rámci tiskové konference před 
zahájením vlastního basketbalového turnaje. Tiskové konference se zúčastnili trenér reprezentace 
Lubor Blažek, hráčky Hana Horáková a Ivana Večeřová, předseda České basketbalové federace 
MUDr. Miroslav Jansta, primátor města Brna Roman Onderka, Lubomír Ježek, předseda sázkové 
kanceláře Tipsport, hlavního sponzora celého MS v basketbalu a šéf organizačního výboru 
šampionátu Jan Peška.  
     Zajímavým a úsměvným momentem tiskové konference bylo, když předseda České basketbalové 
federace dr. Jansta oslovil předsedu sázkové kanceláře Lubomíra Ježka s tím, že by si rád na tiskové 
konferenci vsadil na umístění našich děvčat do 4. místa a vsadil 5000 Kč, s tím, že při kurzu 4:1 by 
případnou výhru 20000 Kč věnoval našim basketbalistkám na závěrečný večírek. Zahanbit se 
nenechal ani brněnský primátor Roman Onderka a uzavřel stejnou sázku. Tak získala děvčata 40 tis. 
Kč na závěrečný večírek. K výhře sázky to však měli v tu chvíli naše basketbalistky ještě hodně 
daleko, ale všichni přítomní jim to strašně moc přáli. Výsledek nakonec předčil očekávání a utratit 
vyhranou sázku v Grandhotelu Pupp asi nečinilo děvčatům velké problémy. 

       
       
      
      

          

Dalším zajímavým momentem tiskové konference byl také 
samotný křest známky, vydané k MS v basketbalu, který uvedl 
předseda klubu brněnských filatelistů RNDr. Zdeněk Okáč. Sám 
se pak chopil šampaňského a za asistence kolegy Jaroslava 
Hvíždě, tajemníka Svazu českých filatelistů Mgr. Jaroslava 
Malečka a dvou sympatických zástupkyň České pošty, ředitelství 
regionu Jižní Morava uvedli známku „do života“.  
                                                                           Jan Petrás 
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OLYMPIJSKÉ HRY LONDON 2012 
     Britská královská pošta pokračuje ve 
svém plánu vydat známku ke každému 
sportovnímu odvětví olympijských a 
paralympijských her LONDON 2012 a 
dne 27.července 2010, tedy přesně 2 
roky před zahájením těchto her, vydala 
v pořadí již druhou sérii deseti známek s 
následujícími odvětvími: 
paralympijské veslování, střelectví, mo-
derní pětiboj, taekwondo, cyklistika, pa-
ralympijský stolní tenis, pozemní hokej, 
fotbal, paralympijský goalball a box.  
     Známky jsou opět tištěny 
ve dvou TL po 25 ks (5 ks od 
každé známky ve vertikálním 
sloupci. Odtržením spodní série 
jednoho TL a horní série 
druhého TL vznikne zajímavé 
meziarší (viz reprodukce).  

     Byla vydána také jedna 
FDC se  všemi deseti znám-
kami, ale dvěma rozdílnými 
razítky prvního dne vydá-ní: 
Edinburgh a Rowington. Řada 
pošt používá v den vydání 
jednotlivých sérií příležitostná 

razítka, vztahující se ke sportovním 
odvětvím na známkách. 
     Z uvedených razítek je jediné věno-
vané konkrétnímu sportovci. Na počest 
své rodačky Nicole Denise Cooke 
(*13.4.1983), světové šampiónky a 
olympijské vítězky z roku 2008 
v silničním cyklistickém závodě bylo 
používáno razítko ve welšské obci Wick, 
Vale of Glamorgan. Jen pro zajímavost, 
Wick v údolí Glamorgan má necelých 
700 obyvatel a na svoji slavnou rodačku 
jsou velice hrdí. Nicole je mimo jiné 
také vítězkou Commonwealth Games 

(Her britského společenství) z roku 2002 a vítězkou 
ženského Giro d'Italia 2004.        
     Dále Britská královská pošta vydala aršík, 
obsahující všech deset známek s kupony, na kterých 
jsou uvedeny medailové úspěchy britských sportovců 
na předcházejících olympiádách. 
    Z vydaných sportovních odvětví v sérii známek jsou 
pro sportovce Velké Británie nejúspěšnější cyklistika, 
box a střelba. Za povšimnutí stojí také tři triumfy   

                                britských fotbalistů na olympijských turnajích.   
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     Britská královská pošta pokračovala také ve vydávání známkových 
sešitků. Ve stejný den jako výše uvedená série byl vydán v pořadí již třetí 
sešitek se známkami  paralympijských soutěží ve veslování a stolním tenise, 
doplněné dalšími čtyřmi známkami 1. třídy (nominál sešitku 2,46 libry). 
Vydána byla také FDC s celým sešitkem a PR 1. 
     Čtvrtý známkový sešitek  byl  vydán  12.10. 2010 v obdobné úpravě, ale  
 
 
 
 

se známkami fotbalu a cyklistiky. 
Známky v sešitcích jsou samole- 
pící   a  tedy  odlišné  od  vydání 
v sériích. 
                                    Josef Kočí 
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PŘEHLED ZNÁMEK VYDANÝCH K HRÁM XXIX. OLYMPIÁDY V PEKINGU 2008 (VII. ČÁST) 
 
81. Macao     -  4.4.2001, celinová dopisnice s PR 1  

 - 14.7.2001, 1 zn. s K (1,00 pa) stuha v barvách olymp. kruhů, TL s 12 zn.+ 12 K   
   (2x6) 160x270 mm. Na kupónu leknín. FDC a PR 1. Mi 1153. Existuje obdobný  
   TL s jinými barvami na okraji TL a jiným kupónem.   
 - 3.5.2008, 2 zn. (1,50; 3,50 pa) + A s 1 zn. (10 pa), Pekingská olympijská           

                                                     štafeta s olymp. ohněm – muž s OH pochodní; maskot s OH pochodní; A – OH    
                                                     pochodeň. FDC a PR 1.  Mi 1567/8 a 1569 Bl 162   

- 5.8.2008, 1 zn. (5 pa) + A s 1 zn., Národní plavecké centrum Water Cube; A –  
                                                     Národní stadión Ptačí hnízdo(A má tvar nepravidelného šestiúhelníku). FDC a   
                                                     PR 1. Mi 1593 a 1594 Bl 165 
 

 

81. 
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82. Maďarsko    - 16.4.2008, 3 zn. (70; 100; 170 Ft) Vodní pólo; Zápas; Šerm. FDC a PR 1.  
                                                     Mi 5273/5   
83. Makedonie                  - 25.6.2008, 2 zn. (12; 18; 20; 36 d) Logo OH a piktogramy sportů - jachting;  
                                                     gymnastika; tenis; jezdectví. TL 9 zn. (3x3). FDC a PR 1. Mi 469/72 
84. Malajsie                   - 21.4.2008, příležitostné razítko k olympijské štafetě, Kuala Lumpur                   
 
                                                                   82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                                             83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  84. 
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