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    Jaké budou zimní olympijské hry?    P                                                                                        
                                                                                                         Přinášíme další novinky                    
                                                                                                           zajímavosti a  postřehy,                                  
                                                                                                           týkající se XXII. zimních                           
                                                                                                           olympijských her.   
                                                                                                                                                                          
                                                                                                             
 
 
Slogan ZOH 
Přesně pět set dní před zahájením zimních olympijských her v Soči zveřejnili organizátoři oficiální 
slogan. Jeho anglická verze zní „Hot. Cool. Yours.“ 
Podle organizátorů odkazuje slovo „hot“ (horký) na intenzitu prožitku sportovců a diváků, „cool“ 
(studený, ale také senzační) na roční období a „yours“ (vaše) na to, že se diváci budou moci vcítit do 
těch, kdo budou bojovat o medaile. 
„Rusko je v mnoha ohledech zemí 
kontrastů, ve sloganu jsme to chtěli 
zdůraznit,“ řekl šéf organizačního 
výboru Dmitrij Černyšenko. „Klima je 
studené, ale pohostinnost vřelá,“ 
dodal. 
Slogan letošní londýnské olympiády 
byl „Inspire a generation“ aneb 
„Inspiruj generaci“, vancouverské 
hry před dvěma lety měly motto v 
podobě verše z národní hymny „With 
Glowing Heart“ neboli „Se zářícím 
srdcem“. 
 
Piktogramy  
Společně se sloganem ZOH zveřejnil 
také organizační výbor piktogramy 
jednotlivých sportů. Přinášíme 
kompletní modrobílé provedení 
piktogramů. Existuje i barevné 
provedení piktogramů, viz dvě 
ukázky níže. Další naleznete na 
facebookovém profilu her.  

  
Olympijský hokej ze Soči 2014 bude na Nově 
a Fandovi.  
Česká televize nebude vysílat hokejový turnaj ze ZOH 
2014 v Soči. Práva na tento sport získala exkluzivně 
televize Nova. To není vůbec nová zpráva, ale jak k tomu 
došlo? Kavčí hory zakoupily kompletní práva pro volné 
vysílání ZOH 2014 Soči vyjma hokeje, Nova získala pro 
volné vysílání hokej a celý zbytek olympiády může odvysílat 
na placených kanálech, tedy Nově Sport a internetové 
službě Voyo.cz. Letos se totiž poprvé práva pro olympiádu 

prodávala nikoli jako celek, ale po balíčcích jednotlivých sportů, přičemž každá televize podávala 
vlastní tajnou cenovou nabídku. A právě Nova veřejnoprávní televizi výrazně přeplatila. Nova 
hokejový turnaj patrně rozdělí mezi svůj hlavní kanál a Fandu. ČT bude denně z hokeje přinášet 
pouze hodinový sestřih. Zda se stanici Nova vysoká investice za přenosová práva na lední hokej 
vrátí je ve hvězdách, protože zatím není vůbec jisté zda kluby ze zámořské NHL pro olympiádu 
v Soči uvolní své největší hvězdy. Po nevyžádané výluce v roce 2012, teprve druhé v novodobé 
historii soutěže, si totiž budou chtít spravit chuť a kvůli olympiádě svoji soutěž možná nepřeruší. 
                                    Zdroj:  www.olympic.cz   a   www.digizone.cz                        Upravil –jpb- 



 31 

 

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADN Ě 
 

V dnešním čísle Zpravodaje je publikován aktualizovaný adresář členů Olympsportu i s uvedením 
toho, co kdo z nás sbírá. Dále zde najdete složení výboru Olympsportu  s kontakty, pokyny pro nové 
členy a přehled doposud vydaných Knihovniček Olympsportu. Pokud zjistíte, že aktuální údaje u 
někoho z našich členů jsou odlišné od údajů uvedených v adresáři, prosím, sdělte tuto skutečnost 
redaktorovi buď  telefonicky na číslo 732 376 056 nebo mailem na adresu petras.jan13@seznam.cz. 
Můžete i psát na adresu Jan Petrás, U lesíčka 5, 62000 BRNO. Aktuálnost adresáře pomáhá členům 
výboru při zasílání Zpravodaje, novinek Olympsportu či dalších kontaktech s členy.                             

 
 

LETNÍ AUKCE OLYMPSPORTU 
 

Nový písemný prodej materiálů z vlastnictví členů OS byl již zahájen na webových stránkách 
OLYMPSPORTU na adrese www.olymp-sport.cz, kde najdete také vyobrazení všech položek. V tomto 
čísle Zpravodaje je uveden katalog nabízených materiálů, aby i ti z nás, kteří nemají možnost 
přístupu na internet, se mohli aukce zúčastnit. Ukončení prodeje bude v sobotu 31. srpna 2013. K 
dispozici máme 600 položek, ze kterých si jistě každý vybere.      
                                                                                                                         -jp- 

 
 

NOVINKY OLYMPSPORTU  A  ČESKÉ POŠTY 
 

 
Gabriela Soukalová – BIATLONOVÁ 
NADĚJE PRO SOČI 2014 
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali, 
že od 25.3.2013 používal Český svaz biatlonu 
k orážení zásilek příležitostný štoček ve výplatním 
stroji POSTALIA s textem „Gabriela Soukalová – 
BIATLONOVÁ NADĚJE PRO SOČI 014, 4x 
VÍTĚZKOU ZÁVODU SVĚTOVÉHO POHÁRU 2012-
2013“. Dnes otiskujeme obálku s přítiskem a 
OVS, kterou zajistil Olympsport pro odběratele 
novinek (OS 06-13). 

 
Setkání Olympsportu v Brn ě 20.4.2013 
Tradičního Veletržního setkání sběratelů na 
brněnském výstavišti využil Olympsport k schůzce 
svých členů. K setkání Olympsportu byla na poště 
Praha 6 používána v sobotu 20.4.2013 
příležitostná vložka ve strojovém razítku 
s připomenutím, že do zahájení ZOH 2014 v Soči 
zbývá 300 dnů a Jan Matura, jedna z medailových 
nadějí blížící se olympiády. Na přítisku dopisnice 
pak je vzpomenuto vítězství Jana Matury ve 
světovém poháru v Sapporu 2013 (OS 07-13).  
 
100. ročník Primátorských osmiveslic 
8.- 9.6.2013 se měl uskutečnit 100. ročník Primátorských osmiveslic. Bohužel živly byly proti tomu, 
takže z důvodů povodňových z toho sešlo a dopadne li vše dobře, uskuteční se odložené oslavy i 
konání akce v srpnu.. Připravené materiály však byly přesto použité s tím, že na celistvostech byl 
doplněn otisk kašetu s textem „KVŮLI POVODNI ODVOLÁNO.“ Podívejme se, co všechno bylo 
nabízeno. 8.6. používala pošta Praha 6 štoček s textem „100.  regata osmiveslic „O štít pražského 
primátora“ 2013“ a o den později pošta Praha 1 s textem „100. ročník 8.- 9.června 2013 Pražské 
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primátorské osmiveslice„ Dále existuje tzv. vlastní 
známka, vydaná Českou poštou v samolepící úpravě 
(číslování pošty na tiskovém listu VZ 0015 – první 
vlastní známka České pošty se sportovním 
námětem) a veslařští nadšenci zajistili i dva přítisky 
na kartičkách a tři přítisky na 
obálkách, no a aby toho nebylo 
dost, přihoďte na misky vah čtyři 
různé druhy personal stamps. 
Velmi úsporně počítáno dojdete k 
počtu minimálně 60 celistvostí, 
které by Olympsport abonentům 
novinkové služby musel zaslat, aby 
tak měli skoro všechno. Na úhradu 
by zdaleka nestačilo tisíc korun, část abonentů by 
okamžitě od servisu Olympsportu odstoupila a 
zbytek by běhal po Praze a vykřikoval, že se 
Olympsport zbláznil. Naše zásady jsou jasné. 
Dodáváme jedno razítko a jednu CDVp nebo Op. 
Vždycky jsem byl proti nadměrnému počtu různých 
přítisků, ať už byly kategorie A, B, C nebo Ň, 
protože jsou to stále jenom přítisky privátního 
charakteru a ve filatelistickém exponátu nemají co 
dělat, ledaže by byly doprovázené odpovídajícím 
druhem poštovního razítka. Ale ani potom ty přítisky 
žádným způsobem filatelistickou hodnotu exponátu 
nezvyšují. 
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Ano, chceme, aby razítek bylo co nejvíce, ale totéž razítko na více různých druzích přítisků není nic 
jiného, než kšeftařské manýry filatelistických šíbrů. Ten jeden druh přítisku je pro nás nutný proto, 
abychom měli z čeho zaplatit náklady na výrobu a použití razítka. A jsme rádi, když se ty náklady a 
výtěžek z prodeje vzájemně pokryjí.Nebyl jsem bohužel tentokrát u toho, když se vše připravovalo a 
vytvářelo a moc mě to mrzí. Nezbývá mi, než se našim členům omluvit, protože jsme sice dostali 
různé druhy připravených celistvostí, ale žádnou v dostatečném množství. Každý člen našeho 
abonamentu dostane tedy jednu zásilku s některou personal stamp a jednu zásilku s vlastní 
známkou České pošty (VZ 0015). Na každé z těchto zásilek bylo použito vždy jedno z obou SR (OS 
07/13, OS 08/13).  
 

50 let od finále MS v kopané 1962  Československo - Brazílie  
 12.6.2013 vydala naše pošta s opožděním 
celinovou dopisnici k 50. výročí finále MS 
ve fotbale Československo – Brazílie v roce 
1962. Olympsport zajistil pro odběratele 
novinek tuto celinovou dopisnici 
s příležitostným razítkem prvního dne 
vydání dopisnice z pošty Praha 1 (OS 
09/13). I Brazilská pošta připomenula 
finále MS v kopané 1962, a to vydáním 
dvou příležitostných známek. Také 

s ročním zpoždění jako naše pošta, ale obou případech 
je třeba dodat: sice pozdě, ale přece ...  
 
MS v basketbalu muž ů do 19 let v České republice 
Mistrovství světa v basketbalu mužů do 
19 let se konalo od 27.6. do 7.7.2013 
v České republice v Praze. A bylo to 
poprvé, co se šampionát tohoto stupně 
u mužů u nás konal. Hrálo se 
v pražských halách O2 Arena a Arena 
Sparty Podvinný mlýn. Olympsport 
připomenul konání MS používáním OVS 
v červené barvě ve strojku Postalia dne 
3.7.2013 na poště Praha 6 a přítiskem 
na CDV  (OS 10/13). 
MS basketbalistů do 19 let ovládli 
Američané. Ve finále šampionátu 
hraného v pražské O2 Areně porazili 
Srbsko 82:68 a vrátili se na trůn po 
čtyřleté pauze a popáté v historii se 
stali mistry světa v této věkové 
kategorii. Bronzové medaile vybojovali 
obhájci titulu z Litvy, kteří v utkání o 3. místo udolali Austrálii 106:100 až po prodloužení. 
Australanům nepomohlo ani 28 bodů jedné z hvězd turnaje Dante Exuma.  
Českým basketbalistům do 19 let těsně unikl postup do osmifinále mistrovství světa v Praze. V 
posledním utkání základní skupiny B sice porazili Írán 60:50, potřebovali však vyhrát rozdílem 16 
bodů. Pokračovali v bojích pouze o 13. až 16. místo a nakonec obsadili 14. místo. 
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MARTIN FUKSA dvojnásobným mistrem Evropy v kanoisti ce 
Portugalské Montemor-O-Velho bylo 
v polovině června svědkem 
jedinečného úspěchu našich barev, 
zejména v podání ještě juniora, 
nymburského rodáka Martina Fuksy, 
který zde vybojoval hned dva tituly 
mistra Evropy v kanoistice ve třídě C1 
na 500 a 1000 metrů. Tento úspěch je 
srovnatelný snad jenom se dvěma 
zlatými medailemi z Olympiády 1996 
Martina Doktora. My si do sbírek 
zařadíme otisk SR ze 
znehodnocovacího strojku Postalia, 
který byl v provozu na poště Praha 6 
ve středu 3.7.2013 (OS 11/13).  
Mimo Martina Fuksy triumfoval i 
bronzový čtyřkajak z olympiády v 
Londýně ve složení Daniel Havel, Josef 

Dostál, Lukáš Trefil, Jan Štěrba, a to na trati 1000 metrů. Česká výprava v Portugalsku získala ve 
dnech 15.-16.6.2013 pět medailí. Vedle tří zlatých vybojovali bronz na kilometrové trati kajakář 
Josef Dostál a jeho kolegové Daniel Havel a Jan Štěrba na deblu. 

-jp-   a   -jpb- 
 
 

 

64. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU SE USKUTE ČNILO V BRNĚ 20.4.2013 
 

Již v přehledu novinek bylo zmíněno, že setkání 
Olympsportu se uskutečnilo 20.4.2013 v Brně. 
Osvědčilo se využít termínu konání Veletržního 
setkání sběratelů na brněnském výstavišti ke 
schůzce našich členů. A tak jako loni se 
přesunulo kolem poledne, po prohlídce, výběru a 
nákupu filatelistických materiálů od prodejců z 
Výstaviště k příjemnému posezení v salonku 
Janáček do nedalekého hotelu Voroněž 2 na 
dvacet členů Olympsportu.      

Ani dopolední brouzdání mezi stoly 
s filatelistickými poklady neodradilo členy OS 
k další výměně sportovně filatelistických 
artefaktů. Po ukončení výměny si slovo vzal 
předseda OS Jaroslav Petrásek a jako vždy 
vyčerpávajícím způsobem zrekapituloval důležité 
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události od posledního setkání. A nastínil, co nás v nejbližší době čeká. 
Setkání OS zpestřil svojí přednáškou Peter Osuský. Projekci o exponátu s prvními sportovními 
známkami Maďarska z roku 1925 doprovodil svým osobitý výkladem.  

 
Příští 65. setkání Olympsportu se uskuteční tradičně v Praze-Holešovicích v zasedací 
místnosti Českého střeleckého svazu (ulice U Pergamenky 3, v blízkosti tramvajové 
zastávky na Ortenově náměstí) dne 19. října 2013.                                                                                          
                                                                                                                                        -jpb- 
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A ZNOVU VI I I .  OLYM PIJSKÝ KONGRES V  PR AZE 
 

Za svých potulek filatelistickým světem jsem potkal řadu takových, před jejichž vědomostmi mi nezbývá než 
smeknout. Kdybych měl vybrat pět nejznamenitějších, určitě by mezi nimi nechyběl Mr.MB, prakticky po celou dobu 
existence FIPO byl koordinátorem MOV pro olympijskou filatelii a pravou rukou J.A.Samaranche. Ano, hádáte 
správně, jedná se o Dr. Manfreda Bergmana. S tímto „guru“ světové, ale hlavě olympijské filatelie, jsem se dostal 
do přátelské výměny názorů ve dvou otázkách. Problém první – datum vydání serie pěti známých celinových 
přítiskových dopisnic, vydaných ke kongresu. Vezmete-li k ruce posední vydání katalogu našich celin nebo 3. díl 
Monografie,. je zde jako termín vydání uveden souhlasně 11. květen 1925. Jenže Manfred má dopisnici, odeslanou 
17.5.1925 známým pražským filatelistou-celinářem JUDr. Karlem Rixem, adresovanou na jakéhosi holandského 
filatelistu, ve kterém se německy píše  „Zasílám Vám novou čs. celinu, která právě dnes vyšla“. Kdyby toto tvrzení 
bylo správné, byl by dnem vydání nikoliv 11. ale 17. květen. S přítelem Divišem jsme dali dohromady více než 450 
ks těchto použitých dopisnic, zkontrolovali data jejich použití a divme se, ani jedna nebyla razítkovaná v intervalu 
mezi 11. a 16. květnem. Manfred vcelku oprávněně tvrdí, že je přesvědčen o datu vydání 17.5. a pouze nález 
některé z těchto dopisnic, orazítkované mezi 11. a 16.květnem jej může přesvědčit o opaku. Jenže my jsme v 
našem hledání nenašli nejen žádnou dopisnici s datem použití 11. až 16.května, ale ani žádnou s datem 17. až 23. 
května. Nám nejstarší známé použití této dopisnice je ze dne 24.5.1925. Obracím se tedy na vás na všechny čs. 
filatelisty, kteří máte aspoň jednu tuto celinu doma k dispozici, zkontrolujte datum jejího podání poště. Ještě jednou 
zdůrazňuji, že se jedná o období 11. až 23. květen 1925. Poštovné a náklady na xerox, či sken samozřejmě platím. 
Problém druhý se týká zimních olympijských her. U nás v Česku se běžně tvrdí, že na VIII. Olympijském kongresu 
dal Josef Rössler-Ořovský návrh, aby se Týden zimních sportů, uskutečněný v Chamonix v roce 1924 jako součást 
Her VIII. olympiády v Paříži dodatečně přejmenoval na I. Zimní olympijské hry. Manfred s tímto tvrzením příliš 
nesouhlasí a je spíše toho názoru, že Ořovský žádný takový návrh nepodal. Celá záležitost je poměrně složitá a o 
tomto problému se jednalo již na VII. Olympijském kongresu v Lausanne v červnu 1921, o problému se zmiňoval 
ve svých Olympijských pamětech Pierre de Coubertin a poslední slovo zřejmě mělo zasedání lyžařského kongresu 
FIS ve finském Lahti v únoru 1926. To hlavní však zřejmě bylo řečeno na Pražském kongresu, jak vyplývá z 
Oficiálního reportu z Kongresu 1925 v Praze, kde se v I. dílu, na straně 184 praví: “MOV zavádí zvláštní cyklus 
olympijských zimních her, které budou pořádány ve stejném roce jako letní olympijské hry. Budou označovány jako 
I., II., III. zimní hry atd. a budou podřízeny všem pravidlům olympijského protokolu. Ceny, medaile a diplomy musí 
být rozdílné od cen, medailí a diplomů, rozdělovaných na letních olympijských hrách. Výraz olympiáda se 
nevztahuje na zimní hry“. 
V prezenční listině z jednání kongresu na jeho 3. schůzi v sobotu dne 31.5. v 15.00 hodin je Josef  Rössler-
Ořovský uveden, přímá zmínka o tom, že návrh podal, zde však není. Byl nebo nebyl tedy Ořovský iniciátorem 
onoho jednání? 
 
                                                                                                                                                         Jaroslav Petrásek 
 

 
 

Maurizio Tecardi dostal ocen ění od MOV  
 

Maurizio Tecardi převzal dne 20. března 2013 v sídle MOV 
v Laussane z rukou předsedy MOV Jacquese Rogge 
ocenění za dlouholetou práci v Komisi olympijské filatelie, 
numismatiky a memorabilií. Tato komise MOV se skládá z 
odborníků různých sfér olympijského sběratelství a jejím 
hlavním posláním pro mezinárodní olympijský výbor je 
poradenství při šíření olympijských ideálů a celosvětové 
propagaci olympijských her prostřednictvím mincí, známek, 
odznaků a předmětů připomínajících olympijské hry. 
Maurizio Tecardi byl členem správní rady FIPO (Fédération 
Internationale de Philatelie Olympique) od jejího založení v 
roce 1982 v Lausanne. FIPO byla vytvořena na požádání 
bývalého předsedy MOV Juana Antonia Samaranche. Pan 
Tecardi působil jako generální tajemník FIPO, a to od roku 
1982 do prosince 2012.  
V této funkci organizoval všechny filatelistické výstavy 
Olymphilex a Olympex: Lausanne 1985, Roma 1987, Soul 
1988, Warna 1990, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008 a London 2012, stejně i 
výstavy při ZOH v Naganu 1998 a Turíně 2006. 
Jako filatelistický spisovatel, vytvořil v roce 1964 monografii na téma "Olympijské hry 1896 - 1964" a zpracoval asi 
deset katalogů italských sportovních filatelistických materiálů. A jako sběratel se pan Tecardi specializoval na 
olympijské hry v Aténách 1896 - 1906 a na OH v Paříži 1900, St. Louis 1904 a na OH v Paříži 1924.                                             

 
 



 37 

 

R AZ Í T K A N A O L Y M P I Á D Ě  V  P AŘ Í Ž I  1 9 2 4  
 

Hry VIII. Olympiády se konaly v Pa říži v dob ě od 4.kv ětna do 
27.července 1924. Her se zú častnilo celkem 3092 sportovc ů, 
z toho 136 žen, celkem ze 44 zemí. Od nás startoval o celkem 
128 sportovc ů, z toho 4 ženy. Vedoucím naší výpravy byl 
Josef Rössler-O řovský. Poprvé byla vybudována olympijská 
vesnice, její úrove ň však nebyla valná. Českoslovenští 
sportovci vybojovali první zlatou ve šplhu, čtyři st říbrné a 
pět bronzových medailí, p ředevším zásluhou gymnast ů. 
 

Nás však bude tentokrát zajímat p ředevším to, jak se poprala s poštovní propagací her  francouzská pošta. 
To, co filatelisté do svých sbírek získali, bylo pr oti p ředchozím hrám mnohem bohatší. Podíváme se 
zejména na razítka, která u nás nazýváme strojová. Ta se dělí na jedno otisková a nekone čná. V naší 
tabulce máme možnost vid ět přehled všech razítek. Jsou to (Obr.1)  

a) jedno otisková obdélníková SR, používaná v Paříži (8 ks) a ve vybraných místech mimo Paříž (4) 
b) nekonečná pěti čárová, používaná na čtyřech místech v Paříži 
c) nekonečná šesti  čárová, používaná v Colombes a na poště v Rue de Cléry 
d) jedno otisková čtvercová, používaná na úřadech ve Stade Olympique a du Village Olympique.   

                                          

Existence všech těchto razítek je prokázaná a jednoznačná, kromě toho však některé prameny uvádějí ještě tři 
razítka další, jejichž existence však prokázaná není.  Je to pěti čárové nekonečné razítko PARIS GARE 
d´AUSTERLITZ  a dvě jedno otisková obdélníková razítka z LILLE a z VERSAILLES. Takže můžete prolistovat své 
poklady a podívat se, jestli tam některé z tří hledaných náhodou nemáte. Nebo se alespoň podívejte do tabulky a 
porovnejte si, co máte. 
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Je pochopitelné, že výskyt 
těchto razítek je hlavně úměrný 
době jejich používání, ale sa-
mozřejmě také poloze pošty ve 
městě. Jedním z nejlevnějších 
razítek je PARIS DEPART, 
které získáte za 10 až 15 €, 
zatím co u jiných budete muset 
sáhnout do kapsy pro 
několikanásobek této částky. 
Okolo těchto razítek jsou ještě 
některé další nejasnosti, které 
se vysvětlují různými způsoby. 
Prvním z nich jsou obdél-
níková, (Obr.2)  jedno otisková 
razítka z pošt PARIS 117 RUE 
DE HALLES a BORDEAUX. 
Vodorovná strana obdélníku, 
rámujícího text u všech 
ostatních pošt měří přibližně 42 
mm.  U dvou zmíněných 
poštovních úřadů existují otisky 
se stejným rozměrem, jenže ... 
 

Ano, tady jsme u jádra pudla. Kromě nich totiž existují i otisky, kde tento rozměr je menší, činí pouze 39 mm. A to 
všechno ale není ještě všechno. Zatím co u razítka  RUE DE HALLES PARIS 117 je sice obdélník menší, text, tedy 
velikost písmen, je u obou druhů razítka stejná, u razítka BORDEAUX je u zmenšení strany obdélníka zmenšená i 
velikost písma.  
Naskýtají se tedy takové otázky jako, zda existovaly dva různé štočky, které byly postupně nasazované do provozu 
jediného razítkovacího strojku, či zda existovaly dva různé strojky, vybavené každý svým štočkem. Každopádně 
musíme však u obou těchto razítek rozlišovat dva typy, které je asi nejlépe nazývat „normální obdélník“ a  
„krátký obdélník“. 

Zvláštní zacházení postihlo také razítko LA 
HAVRE. Bylo totiž používáno pouze a výhradně 
jako razítko příchozí, případně razítko průjezdní 
nebo asi lépe tranzitní. Znamená to tedy, že 
bychom prakticky neměli nalézt zásilku 
odeslanou z LA HAVRU a oraženou tímto 
razítkem. Všechna tato razítka nacházíme na 
zadní straně poštovních zásilek. 
Zvláštní úloha byla přisouzena také nejčastěji 
se vyskytujícímu razítku PARIS DEPART. 
1.dubna 1924 totiž vyšla známka z olympijské 

série hodnoty 25c (Yv.184) a zmíněné razítko bylo v Paříži pasováno do role razítka prvního dne vydání (Obr.3). 

Také razítko PARIS XIV AVENUE d´ORLEANS mělo zvláštní úkol. Písmena P.P. v jeho horní části jsou zkratkou 
slov PORT PAYE a znamenají „Poštovné paušalováno“, nebo chcete li, poštovné zaplaceno (Obr.4). 
 
Poslední poznámka bude patřit razítku PARIS 26 R DU FAUBG ST DENIS. Toto razítko totiž existuje ve dvou 
typech, nejmarkantnější rozdíly nalezneme u obou denních razítek (Obr.5). 
1.typ   byl používán od listopadu 1923 do konce května 1924. Na řádku s časovým údajem pod názvem měsíce 
není písmeno „H“. Minutový údaj je podtržený a je uveden menšími číslicemi než údaj hodinový. Tloušťka písma je 
o něco větší než u 2.typu. Písmeno R u adresy ulice je na úrovni spodní hrany písmen názvu měsíce. 

čs. pošta v od do 
1 PARIS DÉPART 20/11/23 31/7/24 
2 PARIS GARE SAINT LAZARE 22/2/24 25/7/24 
3 PARIS X QUAI VALMY 12/1/24 1/8/24 
4 PARIS XVI PLACE CHOPIN 19/11/23 13/8/24 
5 PARIS XVII RUE JOUFFROY 24/11/23 31/7/24 
6 PARIS XVIII RUE DE CLIGNANCOURT 28/2/24 7/8/24 
7 PARIS 47 RUE LA BOÉTIE 19/11/23 6/8/24 
8 PARIS 117 RUE DES HALLES 1/1/24 19/7/24 
9 BORDEAUX 25/2/24 30/7/24 
10 LE HAVRE 4/3/24 2/8/24 
11 MARSEILLE 20/2/24 1/8/24 
12 LYON 8/3/24 30/5/24 
13 PARIS GARE DE L´EST 31/1023 27/8/24 
14 PARIS 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 26/11/23 21/8/24 
15 PARIS 26 RUE DU FBG ST.DENIS 7/11/23 27/8/24 
16 PARIS XIV AVENUE D´ORLEANS 5/12/23 29/7/24 
17 PARIS RUE DE CLÉRY 15/12/23 4/2/24 
18 COLOMBES SEINE 26/2/24 14/6/24 
19 COLOMBES STADE OLYMPIQUE 15/12/23 14/6/24 
20 COLOMBES VILLAGE OLYMPIQUE 15/12/23 14/6/24 



 39 

2.typ  používaný od konce  května 1924 má za hodinovým údajem uvedeno písmeno H, minutový údaj je uveden 
stejně velikými číslicemi jako hodinový a není podtržen. Tloušťka písmen je o něco menší, písmeno R je zhruba v 
polovině výšky řádku s hodinovým údajem. Lze zjistit i některé další drobné rozdíly. 
 

 
 
Zpracováno s využitím reprodukcí článku R.Christina, Les obliterations des J.O. de Paris 1924      -jp- 
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Z e m ř e l  P i e t r o  M e n n e a  
 

Bývalý rekordman a šampion v běhu na 200 metrů zemřel 21. března 2013 v Římě ve věku 60 let. 
Jedna z legend světového sprintu, držitel nejrychlejšího času na dvoustovce po 17 let, podlehla na 
klinice v Římě nespecifikované dlouhodobé nemoci. 
„Italský sport smutní,“ uvedl národní olympijský výbor CONI ve 
svém prohlášení na webu. Pietro Paolo Mennea se narodil 28. června 
1952 v městě Barletta nedaleko Bari v jižní Itálii. Už jako „náctiletý“ 
dokázal vyhrát v roce 1971 ve své zemi oba mistrovské tituly na 100 
i 200 metrů. O rok později debutoval na olympijských hrách 
v Mnichově a na delším ze sprintů získal hned ve dvaceti letech 
bronz. 
V roce 1974 zvítězil Mennea na mistrovství Evropy doma v Římě na 
dvoustovce, z poloviční trati přidal stříbro. Druhá olympiáda pro něj 
skončila zklamáním, v Montrealu 1976 skončil těsně pod stupni 
vítězů. Jeho největší chvíle však teprve měly přijít. Čas 19.72 ze 
světových univerzitních her v Mexiku v roce 1979 setrval jako 
nejlepší v historii až do olympijského roku 1996, kdy jej svými časy 
z Atlanty vymazal Michael Johnson. 
Mennea se nejvíce zaskvěl na olympiádě v Moskvě, zejména pak 28. 
července 1980, když na cestě ke zlatu z dvoustovky dokázal porazit 
obhájce Dona Quarrieho o desetinu a šampiona ze stovky Allana 
Wellse o dvě setiny vteřiny. Pomohl také k bronzu italské čtvrtkařské štafetě. Premiérové 
mistrovství světa v Helsinkách 1983 pro něj skončilo bronzem a o rok později se v Los Angeles ještě 

probil do finále, v němž doběhl sedmý. Při svých posledních, pátých 
hrách v Soulu 1988 se do boje o medaile již nevešel. 
Po opuštění atletických stadionů Mennea přiznal, že po roce 1984 
užil růstový hormon, který v té době nicméně nebyl zakázaný. 
V závěru své aktivní kariéry vystudoval politické vědy a v roce 1999 
byl na pět let zvolen do Evropského parlamentu, svůj mandát poté 
neobhájil. Celá Itálie uctila symbolickou minutou ticha památku 
neobyčejného sportovce při sportovních akcích. 
                                                              Zdroj: Michal Procházka, foto: pietromennea.it  
Dne 21.4.2013 používala pošta v městě Barletta příležitostné 
razítko, s textem: Barletta rodné město vzdává hold svému 
nejslavnějšímu sportovci.  
Odešel sympaťák, elegán, atletický rytíř, jakých se dnes na 
atletických oválech, v době vše válcující komercionalizace, mnoho 
nepohybuje.   


