
 75 

Olympijští  me daili sté  a f i lateli e  ( 55)  
 
XXI. OLYMPIJSKÉ HRY     MONTREAL 1976                                          (7. část) 
 
BOX  -  pokračování 
 
DUVALON CARRION Ramon (Kuba) – stříbro ve váze muší (48-51kg) 
MARTINEZ SANCHEZ Luis Felipe (Kuba) – bronz ve váze střední (71-75kg) 
STEVENSON Teofilo (Kuba) – zlato ve váze těžké (79-81kg) 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
FM Z  KUBA 1976 Yv. 1978 (1975/80) Mi. 2183 (2180/5) 
     Yv. BF48 Mi. BF 49 (2186) 
 
CUTOV Simion (Rumunsko) stříbro ve váze střední (57-60kg) 
DAFINOIU Costica (Rumunsko) – bronz ve váze polo-těžké (75-81kg) 
NASTAC Alexandru (Rumunsko) – bronz ve váze střední (71-75kg) 
SIMON Mircea (Rumunsko) - stříbro ve váze těžké (79-81kg) 
ZILBERMAN Victor (Rumunsko) – bronz ve váze welterové (63,5-67kg) 
FM Z  RUMUNSKO 1976 Yv. 2988 (2984/90) Mi. 3376 (3372/8) 

1976 ruční razítko používané v Bukurešti 31.7. 
 
DAVIS Howard Edward, jr. (USA) – zlato ve váze lehké (57-60kg) 
RANDOLPH Leonard (USA) - zlato ve váze muší (48-51kg) 
SPINKS Michael L. (USA) – zlato ve váze střední (71-75kg) 
FM  Z  GHANA 1977 Yv. 580 (577/80)+BF66 Mi. 689 (686/9)+BF69 
  LIBÉRIE 1996 Yv. aršík Mi. 1754 (1740/57) 
 
SPINKS Leonard, jr. (USA) – zlato ve váze polo-těžké (75-81kg) 
FM  Z  GHANA 1977 Yv. 580 (577/80)+BF66 Mi. 689 (686/9)+BF69 
   (čtyři američtí boxeři s přetiskem „vítězové USA“) 
 
BYONG Uk Li (KLDR) – bronz ve váze lehké muší (do 48kg) 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1392K (1392G/M) Mi. 1518 (1516/22) 
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LEONARD Ray „Sugar“ Charles (USA) – zlato ve váze lehké welterové (60-63,5kg) 
FM  Z  GHANA 1977 Yv. 580 (577/80)+BF66 Mi. 689 (686/9)+BF69 
  SIERRA LEONE 1993 Yv. 1685 (1679/86) Mi. 1977 (1971/8) 
  TANZÁNIE 1995 Yv. Mi. 2198 (2190/207) 
  LIBÉRIE 1996 Yv. aršík Mi. 1753 (1740/57) 
 
SORIA CABRERA Sixto (Kuba) – stříbro ve váze polo-těžké (75-81kg) 
FM Z  KUBA 1976 Yv. 1978 (1975/80) Mi. 2183 (2180/5) 
     Yv. BF48 Mi. BF 49 (2186) 

1993 aerogram s dobovou fotografií kubánských vítězů 
              (reprodukce viz u Alberto Juantorena, lehká atletika) 
 
SZCZERBA Kazimierz (Polsko) – bronz ve váze lehké welterové (60-63,5kg)  
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
TATE Johny (USA) – bronz ve váze těžké (79-81kg) 
FM Z  BOPHUTHATSWANA 1979 Yv. 42 (41/2) Mi. 42 (41/2) 
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GU Young Jo (KLDR) – zlato ve váze bantamové (50-54kg) 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1392M (1392G/M) Mi. 1521 (1516/22) 
     Mi. A1521 (A1516/22) 

1977 (Mi. A1521 s přetiskem  Amphilex) 
   1976 Yv. 1392U (1392U/Z) Mi.  1537 (1537/42) 
    Yv. Mi. 1543+BF30(1543) 
   1977 Yv. 1411S (1411N/T) Mi. 1596 (1591/6) 
   1977 Yv. BF 1411S (1411N/T) Mi. BF 38 (1591/6) 
    (hodnoty v 3D zobrazení) 
   1978 Yv. ND Mi. BF51 ((1775) 
          (vydané v aršíku se sérií Mi. 1760/75) 
   1980 Yv 1573(1573/6) Mi. 1991 (1991/5) 
                                     (reprodukce u Mi. BF50) 
    Yv 1576(1573/6) Mi. 1991 (1994/5) 
                                     (reprodukce u Mi. BF30) 
    Yv.  Mi. BF73 (B1996) 
                           (reprodukce u Mi. 1991 a 1994) 
 
ŠERM 
 
BELOVA-NOVIKOVA Jelena ( SSSR)  - stříbro v šermu fleretem v soutěži jednotlivkyň a zlato v soutěži ženských 
družstev (družstvo ve složení Natalia Giliazova, Olga Kňazeva, Valentina Nikonova, Valentina Sidorova a Jelena 
Belova-Novikova) 
(filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
BEHR Matthias (NSR) – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Klaus Reichert, Thomas 
Bach, Alexander Pusch, Erik Sens-Gorius, Harald Hein a Thomas Behr) 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
NSR – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Klaus Reichert, Thomas Bach, Alexander 
Pusch, Erik Sens-Gorius, Harald Hein a Thomas Behr) 
FM Z  TOGO 1976 Yv. A301 (884+A300/1) Mi. 1203 (1201/3) 
    Yv. BF99 Mi. BF109 (1203 
 
KROVOPUSKOV Viktor (SSSR) – zlato v šermu šavlí v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev (družstvo ve 
složení Eduard Vinokurov, Michail Burtsev, Viktor Sidyak, Vladimír Nazlymov a Viktor Krovopuskov) 
FM Z  GUYANA 1991 Yv. 2556 (2555/63) Mi. 3523 (3522/30) 
 
RUMUNSKO - bronz v šermu šavlí v soutěži družstev (družstvo ve složení Alexandru Nilca, Corneliu Marin, Daniel 
Rimiciuc, Ioan Pop a Marin Mustata) 
FM Z  RUMUNSKO 1976 Yv. 2985 (2984/90) Mi. 3373 (3372/8) 

 ruční razítko používané v Bukurešti 29.7. 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda, Pop, Marin, Mustata) 
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SIDYAK Viktor (SSSR) – zlato v šermu šavlí v soutěži družstev (družstvo ve složení Eduard Vinokurov, Michail 
Burtsev, Viktor Sidyak, Vladimír Nazlymov a Viktor Krovopuskov) a bronz v soutěži jednotlivců 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
TORDASI-SCHWARCZENBERGER Ildikó (Maďarsko) – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivkyň a bronz 
v šermu v soutěži ženských družstev (také zlato v družstvech na OH 1972) 
 
MAĎARSKO – bronz v šermu v soutěži ženských družstev (družstvo ve složení Edit Kovács, Ildikó Bobis-
Ferkasinszky, Ildikó Rejto-Uljaki, Magda Maros a Ildikó Tordasi-Schwarczenberger) 
FM Z  MAĎARSKO  1976 Yv. 2534 (2531/4+A128) Mi. 3167 (3164/8) 
 
 

VZPÍRÁNÍ 
 
NURIKIAN Noraiar (Bulharsko) – zlato ve váze bantamové (do 56 kg) 
SEMERDJIEV Krastio (Bulharsko) – stříbro ve váze těžké (91-110kg) 
SHOPOV Atanas (Bulharsko) –bronz ve váze polo-těžké (82,5-90kg) 
STOITHEV Trendafil (Bulharsko) – stříbro ve váze lehčí težké (75-82,5kg) 
TODOROV Georghi (Bulharsko) – stříbro ve váze péřové (56-60kg) 
FM Z  BULHARSKO 1976  Yv. BF64         Mi. BF66 (2524/7) 
             (věnované všem bulharským medailistům, viz reprodukce u lehké atletiky) 
 
ALEXEJEV Vasilič Ivanovič (SSSR) – zlato ve váze super-těžké (nad 110kg) 
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
BACZAKÓ Péter (Maďarsko) – bronz ve váze střední 
KÖSZEGI György (Maďarsko) – stříbro ve váze muší (do 52kg) 
FM Z  MAĎARSKO  1976 Yv. 2531 (2531/4+A128) Mi. 3164 (3164/8) 
                         (připomínající vítězství také v zápasení volným stylem, reprodukce viz u Balla) 
 
MITKOV Jordan (Bulharsko) – zlato ve váze stření (67,5-75kg) 
FM Z  BULHARSKO 1976  Yv. BF64  Mi. BF66 (2524/7) 
             (věnované všem bulharským medailistům, viz reprodukce u lehké atletiky) 
FM Z  KLDR 1976 Yv. 1411q (1411n/t) Mi. 1594 (1591/6) 
     Yv.  Mi. BF 37 (1590) 
 (se jmény Johansson, Mitkov, Rodriguez, Pektovič a fotbalisté NDR na okraji, obě s hodnotami v 3D, viz 

reprodukce u Johansson, cyklistika) 
 
 

STŘELBA 
 
MARQUES Armando da Silva (Portugalsko) – stříbro v olympijském trapu na 125 ran 
FM  Z  PORTUGALSKO 1991 Yv. 1860 (1858/61) Mi. 1886 (1884/87) 
 
DOLLINGER Rudolf (Pakousko) – bronz ve střelbě z libovolné pistole na 50m 
(filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
(Pokračování příště)                                                                                                         Připravuje Laco Kajaba 
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OLYMPIJSKÉ SYMBOLY 
     Jak je známo z historie, symboly nás provázejí už od počátku existence 
lidstva. Podle naučného slovníku je symbol konkrétní předmět sloužící k označení 
nějakého abstraktního pojmu, např. kalich se stal symbolem husitství, hákový 
kříž fašizmu, různé barvy jsou symbolem sportovních klubů a tak by se dalo 
pokračovat donekonečna. Pro nás filatelisty bude atraktivnějším tématem zmínit 
se o olympijských symbolech. 
     Navzájem propojené kruhy znázorňují jednotu pěti kontinentů a setkávání 
sportovců celého světa na olympijských hrách v duchu soutěžení a přátelství. 
Světoznámé logo olympijských kruhů navrhl v roce 1913 baron Pierre de 
Coubertin. Na VI. Olympijském kongresu 1914 v Paříži Pierre de Coubertin 
představil návrh vlajky na bílém provedení s olympijským logem. Zástava poprvé 
zavlála v roce 1920 na OH v belgických Antverpách.  

     Dalším olympijským symbolem je latinské 
heslo „Citius, Altius, Fortius“, které v českém 
překladu zní „Rychleji, Výše, Silněji“. Inspiraci 
našel Pierre de Coubertin u svého přítele, 
dominikánského mnicha Henriho Didona. 
Mottem připravovaných olympijských her se 
tato slova stala už v roce 1894. Olympijské hry 
mají také svoji hymnu a složil ji pro OH 1896 
řecký skladatel Spiros Samaras, text napsal 
Kostis Palamas. Na oficiální uznání si kantáta 
musela počkat až do roku 1958, kdy ji 
Mezinárodnímu olympijskému výboru věnovala 
vdova po Samarasovi.  

     K olympiádě patří také neodmyslitelně od 
roku 1920 slib během úvodního vystoupení, 
který prošel různými úpravami. Současný slib 
zní: „Jménem všech závodníků slibuji, že se na 
olympijských hrách představíme jako loajální 
soupeři dbalí pravidel, jimiž jsou hry řízeny a 
s přáním bojovat v rytířském duchu pro slávu 
sportu a čest našich družstev“. 
     Specifickým symbolem her jsou olympijské 
medaile. Trojice cenných kovů je medailistům 
udělována od roku 1904 (St. Louis). Zlatá ani 
stříbrná medaile nesmí obsahovat méně než 92,5% stříbra. 
K pozlacení vítězné památky má být použito nejméně šest gramů 
zlata.  
     V roce 1972 se mnichovské olympiádě poprvé dostalo symbolu 
v podobě maskota, jímž se stal jezevčík Waldi. Na závěr si 

připomeňme 
poslední symbol, a 
tím je olympijský 
plamen. Oheň poprvé vzplál nad Amsterodamem 
v roce 1928. S myšlenkou na jeho symbolické 

vzkříšení a zapálení v antické 
Olympii přišel v roce 1934 šéf 
organizačního výboru berlínské 
olympiády Theodor Lewald. 
Oheň poprvé putoval v roce 
1936 přes sedm evropských 
států do dějiště olympijských 
her v Německu. 
                                                 
            Stanislav Kamenický  
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HRY XXX. OLYMPIÁDY LONDÝN 2012 
     V minulém čísle bylo avizováno vydání třetí deseti známkové série k OH 2012 v Londýně Britskou 
královskou poštou. Série byla vydána 27.7.2011, tedy v den, kdy do zahájení OH 2012 zbýval 
přesně 1 rok. Dále byl vydán speciální aršík limitované emise, který připomíná úspěchy britských 
sportovců v příslušných druzích sportů vyobrazených na jednotlivých známkách. Zároveň byl vydán 
ještě jeden aršík, který obsahuje všech 30 doposud vydaných známek k OH 2012. Vydán byl již 
v pořadí pátý sešitek se samolepícími známkami, tentokrát věnovanými jachtingu a závodu 
vozíčkářů na dráze. Vše uvedené bylo vyobrazeno na titulní straně minulého čísla Zpravodaje. Se 
známkami série a sešitku byly vydány obálky prvního dne vydání. Zde je přehled jednotlivých 
razítek, použitých na FDC: 
1. Oficiální poštovní úřad PR1, Edinburgh, Připravte se na rok 2012   
2. Rugby, Warks, PR1   
3. Rugby, Warks, bez obrázku, PR1   
4. Odpočítávání do Londýna 2012, Stratford E16, Her XXX. olympiády 
5. Chris Boardman, London E20 
6. Duncan Goodhew, London E20 
7. Sportovní disciplíny, tenis, Tenisový kurt, Birmingham 
8. Sportovní disciplíny, jachting, Stamp Book Weymouth Drive,   
    Sutton Coldfield                                                                                     1.                              2. 
9. Eric Liddell, London E20                    
10. Charlotte Cooper, London E20 
11. Sportovní disciplíny, olympijský stadión, 
      London E20 (v používání 27/7/11-26/7/12) 
12. Sportovní disciplíny, basketbal na vozíčku, London E20 
13. Sportovní disciplíny, stupně vítězů, London 
14. Sportovní disciplíny, triatlon, London SW1 
15. Sportovní disciplíny, lehká atletika – skok do výšky, London E20 
16. Velcí britští medailoví hrdinové, Stratford, London, E15                     3.                                 4. 
17. Sportovní disciplíny, Retail Booklet, London W2. 
18. Sportovní disciplíny, medaile, London 
19. Jachting, London 2012 Olympic and Paralympic Games, London 
20. Liverpool Yacht Club, Coburg Wharf, Liverpool 
21. Házená, Liverpool 
22. Zápas, Salford 
23. Pocta Geraintu Thomasovi, světový a olympijský šampión, Cardiff 
24. Hry, Wembley 
25. Sportovní disciplíny, olympijský oheň, London                                     5.                                6. 
26. Pocta Amy Williamsové, šampiónka ZOH 2010, Bath, Avon (nesprávný nápis) 
27. Pocta Amy Williamsové, šampiónka ZOH 2010, Bath, Somerset (správný nápis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.                              8.                                 9.                           10.                               11. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.                            13.                              14.                              15.                              16. 
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17.                                   18.                       19.                               20.                            21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.                       
                                     23.                              24.                             25.                           26.  
 
 
                                                                                                                                
ZOH 2018 V JIHOKOREJSKÉM PCHJONGČCHANGU 
     O dějišti zimních olympijských her v roce 2018 se rozhodovalo na 123. zasedání MOV  
v Durbanu v Jihoafrické republice.  6. července 2011  padl verdikt. ZOH 2018 bude hostit  
Pchjongčchang. Delegace  z  Korejské republiky,  stejně jako obyvatelé celé Jižní Koreje,  
kteří  se zatajeným dechem čekali  na výsledek volby,  propukli v nadšení.  Byl  to  pro ně      27. 
nádherný  pocit  po  dvou nezdarech (2010 Vancouver,  2014 Soči).  Bude  to  třetí  zimní  
olympiáda, která se bude konat v Asii. 
     Pchjongčchang či Pyeongchang  je jihokorejské město (up) a okres (kun, gun) v provincii Kangwon-do. V okrese 
žije 46 531 obyvatel. Nachází se v horách Taebaek v nadmořské výšce 700 m ve vzdálenosti 180 km východně od 
Soulu. V okrese Pchjongčchang se nachází zimní středisko Jongpchjong, kde se konají závody Světového poháru 
v alpském lyžování 
K volbě Pyeongchangu dějištěm XXIII. zimních olympijských her byla 3.8.2011 vydána jedna příležitostná známka 
nominální hodnoty 250 won. Námětem jsou slalomář a skokanský můstek. Známka byla tištěna pětibarevnou 
fotogravurou v TL o 16 známkách (4x4).                                                                                    -jpb- 
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SÉRIE ZNÁMEK 
K XXII. ZOH 2014 V SOČI  
     Ruská pošta připravuje k vydání známky 
„XXII. zimní olympijské hry v Soči, turistika 
na černomořském pobřeží Ruska“. Série čtyř 
známek bude vydána 27. září 2011 a známky 
budou tištěny v TL (4x2) se 4 známkami a 4 
kupóny. A pozor – těchto TL bude celkem 
šest. Budou totiž v různých jazycích – 
ruštině, angličtině, francouzštině, němčině, 
italštině a španělštině.   Na jednotlivých 
známkách (rozměr 42x30 mm) jsou 
vyobrazeny:  

15 R - Krasnaja Poljana - jedinečné horské   
          lyžařské centrum a lázně na pobřeží    
          Černého moře 
20 R - Budova Mořského nádraží v Soči 
25 R - Hora Velký Achun s rozhlednou 
30 R - Volkonský dolmen  
  

IAAF World Championships 
DAEGU 2011 

     
 
 
 
 
 
 

     13. mistrovství světa v lehké atletice 
se letos konalo v jihokorejském Daegu 
(česky Tegu) od 27. srpna do 4. září.  
Hostitelské město mistrovství, čtvrté největší město Jižní Koreje, má 2,5 mil. obyvatel. Je městem 
textilu, módy a jedno ze svých center zde má společnost Apple. 
     IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací) pořádá mistrovství světa od roku 1983, kdy se 
konalo první MS v Helsinkách. Od třetího mistrovství světa v roce 1991, bylo rozhodnuto o konání 
MS jedenkrát za dva roky - v lichých letech. "Společný sprint pro zítřek" bylo heslo letošního 
mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 1848 sportovců z 204 zemí celého světa a bylo rozdáno 47 
sad medailí.   
     Mistrovství světa 
potvrdilo, že získat 
medaili je šampionát 
od šampionátu těžší a 
těžší, vzhledem k 
rozšiřující se konku-
renci. Medaili získalo 
41 zemí což je pětina 
z celkového počtu 
zúčastněných, mezi 
nimi např. Botswana, 
Grenada, Portoriko, 
Súdán, Zimbabwe či 
Svatý Kryštof a 
Nevis. Byl překonán 
jeden světový rekord 
(v mužské štafetě 
4x100 m Jamajkou) a 
tři rekordy šampioná-
tu (všechny v žen-
ských disciplínách 
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100 m přek., vrh koulí a hod oštěpem). K nezapomenutelným momentům her určitě bude patřit 
účast prvního handicupovaného sportovce, soutěžícího bok po boku se zdravými. Roman Pistorius 
z JAR dlouhou dobu o účast usiloval až se dočkal a v běhu na 400 m nebyl jen do počtu. Dokázal 
postoupit do semifinále. Napínavý souboj v oštěpu žen mezi sebou svedly Marie Abakumovová a 
Barbora Špotáková, kdy obě atakovaly světový rekord. Vzrušení přinesly finálové diskvalifikace 
Usaina Bolta (Jamajka) a Dayrona Roblese (Kuba) ve sprintu na 100 m za ulitý start, resp. v běhu 
na 110 m překážek za způsobenou kolizi se soupeřem.  
     Účast našich atletů přinesla jedno stříbro. Již ve zmíněném souboji oštěpařek jej „obhájila“ 
Barbora Špotáková. V olympijském bodováni získali naši atleti 24 bodů, což je o plných 10 bodů více 
než na minulém šampionátu v Berlíně 2009. Jinak však, co do úspěšnosti, patří zisk 24 olympijských 
bodů k průměru samostatné české účasti na MS v atletice. Přesto můžeme k olympiádě v Londýně 
hledět s optimismem. Čtvrtá místa Báby ve výšce a Veselého v oštěpu, sedmá místa Hejnové (400 
m), Ptáčníkové (tyč), štafety (4x400 m) a osmé místo Klimešové (oštěp) jsou příslibem.  
      Na počest konání IAAF mistrovství světa, vydala jihokorejská pošta 26.8.2011 dvě známky. 
Představují sprint a skok o tyči a byly vytvořeny typem kresby croquis. Jde o náčrtek, skicu, kdy 
umělec nevnímá všechny detaily a soustřeďuje se jen na nejdůležitější prvky. To na vysvětlenou pro 
Vás, kteří kroutíte hlavou nad novými známkami. Známky o rozměru 50x30 mm byly tištěny 
pětibarevným ofsetem v TL (250x140 mm) o 16 známkách (4x4) .         
                                                                                                                           -jpb- 
 
XXXVII. MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU MUŽŮ 
     V pořadí třetí a poslední předválečné ME v basketbalu v roce 1939 hostil 
litevský Kaunas a domácí basketbalisté obhájili zlaté medaile z předchozího 
ME. Vůbec první evropský šampionát v roce 1935 pak vyhrálo Lotyšsko, což 
jen dokládá, že nejlepší evropský basketbal se tehdy hrál v Pobaltí.    

     Letos  po dlouhých 72 letech hostila Litva 
evropský šampionát v basketbalu mužů 2011, který 
se konal od 31. srpna do 18. září. 24 nejsilnějších 
basketbalových evropských týmů se utkalo o medaile 
i o možnost kvalifikovat se na olympijské hry v 
Londýně 2012. Bohužel naši reprezentanti neprošli 
kvalifikací a ME se nezúčastnili. 
     Nejlepší evropští basketbalisté se představili v 
šesti litevských městech. Utkání jednotlivých skupin hostila města: Alytus, 

Klaipėda, Šiauliai a Panevėžys. Poté se nejsilnějších 12 týmů starého kontinentu přesunulo do 
Vilniusu a o vítězi se rozhodovalo ve vyřazovací fázi šampionátu v nové aréně v Kaunasu, která je 
největší arénou v pobaltských zemích. Staronovými mistry Evropy se stali basketbalisté Španělska, 
kteří jako čtvrtý tým v celé historii ME dokázali obhájit titul když ve finále porazili 98:85 
basketbalisty Francie. V zápase o třetí místo pak uspěl tým Ruska a „bramborová“ medaile zbyla na 
největší překvapení turnaje Makedonii.        

     Litevská pošta k ME vydala 22.1.2011 příležitostnou známku nominální hodnoty 2,45 Lt. Známka 
byla tištěna ofsetem v TL o 9 známkách (3x3), na horním a dolním okraji s nápisem. Tisk provedla  
"Österreichische Staatsdruckerei GmbH" ve Vídni. Vydána byla také FDC s příležitostným razítkem. 
                                                                                                                        -jpb- 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

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


 84 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTU V JUDU - FRANCIE 
     28. mistrovství světa v judu se konalo od 24. do 28. srpna 2011 v Paříži v známé hale Bercy. 

Judo je v dnešní době jedním z nejoblíbenějších sportovních 
odvětví ve Francii. A zřejmě také proto vydala Francouzská 
pošta k MS příležitostnou známku. Na známce jsou tři různé 
záběry ze souboje dvou judistů a japonský ideogram juda, 
který v překladu znamená "jemná cesta". Známka byla 
vydána 5.7.2011 v hodnotě 0,89 €. Rozměr známky je 
50x25 mm a tištěna byla v TL o 40 známkách. 
     Představilo se na něm také šest českých reprezentantů. 

Zatímco první naše medailová naděje Jaromír 
Ježek se do boje o medaile nedostal a vypadl ve 3. 
kole, tak Lukáš Krpálek získal ve váze do 100 
kilogramu bronzovou medaili. V souboji o třetí 
místo porazil na wazari Belgičana Elka van der 
Geesta a postaral se tak o největší úspěch českého 
juda od roku 1999, kdy byla rovněž bronzová 
Michaela Vernerová. 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTU V SINIČNÍ 
CYKLISTICE - DÁNSKO 
     Dánská pošta vydala k mistrovství světa v silniční 
cyklistice, které hostí Kodaň od 19. do 25. září 2011, 
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 8 
DK. Známka byla vydána v aršíkové úpravě, kde je 6 
známek a mapka okruhu, na kterém se bude konat 
mistrovství světa. Ke dni vydáni připravila Dánská 
pošta FDC a PR1. 
 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V RUGBY – NOVÝ ZÉLAND 
     Do 23. října 2011 hostí Nový Zéland mistrovství světa v rugby, druhou 
největší sportovní událost letošního roku. Účastní se ho 20 týmů národních 
rugbyových svazů (nemůžeme hovořit o reprezentaci zemí, protože se ho 
účastní Skotsko, Anglie, Wales). K největší sportovní události v historii 
Nového Zélandu vydala místní pošta 9.9.2011 dvě příležitostné známky 
nominální hodnoty 60c a 1,90$ a dvě samolepící známky stejného námětu i 
hodnoty. Samolepící známky byly vydány v sešitku o 10 známkách. Dále 
pošta vydala speciální sešitek s 20 samolepícími známkami s logem 
šampionátu a znaky jednotlivých národních rugbyových svazů. Vydány byly 
dvě FDC a PR.   

              -jpb- 
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