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NOVINKY OLYMPSPORTU A ČESKÉ POŠTY 
 

 

V minulém čísle Zpravodaje chyběla u některých razítek 
vyobrazení dopisnic s přítiskem pro odběratele novinek. 
Dnes přinášíme reprodukce těchto chybějících dopisnic. 
Jen pro připomenutí OS 17-13 Fotbalová legenda 
českého fotbalu - Pepi Bican 100 let,  

OS 13-13  Mistrovství světa ve 
vodním slalomu - Praha 7, Petr 
Sodomka - 8x mistr světa , 
OS 18-13 White Water World 
Championship - Prague 2013 - Troja, 
zlato 3xK1ž, 3xC2m, stříbro 3xC1ž -    
                                                                 

                                                          Štěpánka   
                         Hilgertová,                       
                      Kateřina   
                                   Kudějová,  
                             Eva Ornstová, 

                                   

 
 
 
 
 
 

OS 19-13 Vodní slalom - Troja  2013 - Hradílek - zlato  
K1m, Prskavec - stříbro K1m, Volf, Štěpánek – stříbro 
C2m, 
OS 21-13 100 let kanoistiky v Čechách, mistryně světa Marta Pavlisová-Kohoutová 1938 
 

Úspěšná obhajoba v Davis Cupu 
Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem dokázali 
obhájit vítězství v Davis Cupu, když porazili 
domácí favorizované Srbsko v čele s Novakem 
Djokovičem. Cenu našeho vítězství nesnižuje ani 
fakt, že Srbové nehráli ve své nejsilnější 
sestavě. Na to se ale historie nebude ptát. Jsme 
tak teprve pátou zemí, které se obhajoba 
„Salátové mísy“ podařila. Olympsport na počest 
vítězství připravil strojové razítko, které bylo 
používáno 29.11.2013 na poště Praha 6 a 
dopisnici s přítiskem.  

 
100 let kanoistiky – pamětní list 
Zorganizováním mistrovství světa ve vodním slalomu, vydáním knihy, ale i oficiálním setkáním, 
které se uskutečnilo 23.listopadu, oslavil Český svaz kanoistiky sto let od svého založení. Střešní 
organizace pro turisty i závodníky byla založena v roce 1913, což si v Betlémské kapli připomněli 
sportovní legendy, přední světoví a evropští funkcionáři i další sportovní představitelé. Na galavečer 
přijel také předseda Mezinárodní kanoistické federace José Perurena Lopéz, který je i členem 
Mezinárodního olympijského výboru. 



 119 

V Praze také zasedala exekutiva Evropské kanoistické asociace. 
"Nenechali si ujít tuto příležitost i proto, že před osmdesáti lety se 
konalo v Praze první mistrovství Evropy," uvedl Jan Boháč, 
předseda sekce rychlostní kanoistiky. O pět let let později, v roce 
1938, na MS získala premiérový titul pro Československo Marta 
Pavlisová, která byla připomenuta autorem příležitostného ručního 
razítka Jaroslavem Petráskem. Toto razítko bylo používáno Českou 
poštou v den oslav, 23.11.2013, na hlavní poště v Jindřišské ulici. 
Mimo dopisnici s přítiskem připravil Olympsport k oslavám pamětní 
list.    

    
120 let tenisu v Čechách,  

25 nejlepších tenistů na vlastních známkách  
Díky péči našeho člena a wimbledonského 
vítěze Jana Kodeše, vydá Česká pošta s.p. 
12.12. 2013 tiskový list, který obsahuje 25 
různých  známek s vyobrazením 18 tenistů a 
tenistek z historie i současnosti našeho tenisu. 
Známky výjdou v edici tzv. vlastních známek, ve 
které před nedávnem vyšly i Primátorské 
osmiveslice. Známky mají výplatní hodnotu „A“, 
tedy základní výplatné v tuzemsku a cena 
jednoho tiskového listu je 325.- Kč. Známky se 

nebudou prodávat jednotlivě, pouze jako celý tiskový list o 25 
známkách. Mimo tiskové listy jste si mohli objednat také soubor 25 kusů obálek s přítisky (každý jiný), opatřenými 
vždy jednou tenisovou vlastní známkou, orazítkovanou SR k výročí 120 let tenisu v zemích koruny České. Cena 
jednoho souboru byla předběžně stanovena na 600.- Kč za sadu 25 obálek.  
Na jednotlivých vlastních známkách jsou zleva doprava po řádcích:  

Radek Štěpánek, Ivan Lendl, Jiří Javorský, Tomáš Šmíd, Tomáš Berdych,  
Helena Suková, Ladislav Žemla, Martina Navrátilová, Karel Koželuh, Hana Mandlíková,  
Renata Tomanová, Jan Kodeš, Jaroslav Drobný, Ivan Lendl, Jaroslav Drobný,  
Miloš Mečíř, Roderich Menzel, Hana Mandlíková, Jan Koželuh, Petr Korda,  
Jan Kodeš, Petra Kvitová, Věra Suková, Jana Novotná, Martina Navrátilová.    

 

CZECH TEAM v Soči - J.Raška 
V předolympijském období bude Český olympijský výbor 
používat ve svém výplatním strojku příležitostný štoček 
CZECH TEAM  SOČI a z olympijské historie bude 
připomenutý  první olympijský vítěz ze ZOH 1968 v 
Grenoble Jiří Raška. Od kdy bude štoček používán není 
zatím známo.                                        -jpb- 

 
 

JEDNA ZPRÁVA NAVÍC 
 

Ještě do vánoc byste měli obdržet jubilejní 50. Knihovničku Olympsportu - OLYMPIJSKÁ AKADEMIE 
autorů Hladíka a Petráska. Nezapomeňte si objednat publikaci k MS ve vodním slalomu a pamětní 
list ke křtu známky k MS ve vodním slalomu a ke 100.výročí vzniku kanoistiky v Čechách. 
                                                                                                                                         -jp- 
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Z korespondence Václava Robina Buška a Josefa Gruss e 

       
      Již n ěkolikrát jsem m ěl tu možnost seznámit Vás s r ůznými dod ělanými i nedod ělanými 
pracemi mého p ředch ůdce, Jardy Justýna. D ěkuji p řírod ě, že jsem m ěl ten š ťastný nápad a 
vydal jsem Marii Justýnové p říkaz „Zásadn ě nic nevyhazovat!“ Skute čně nic nevyhodila a 
pečliv ě tahala tašky plné všelijakých lejster, článk ů, rozpracovaných publikací a já nevím, 
čeho ješt ě autobusem do Prahy a p ředávala mi to v ětšinou ve škole. 
 No a já se v tom čas od času prohrabu, p řeberu a najdu. To poslední, co jsem našel 
je pro mne doslova bomba z doby ješt ě p řed vznikem Olympsportu. Dva t ři roky p řed p říchodem 
Pražského jara 1968 se už leccos uvol ňovalo a leccos už prošlo. Z řejm ě n ěkolik p řátel se 
soust ředilo okolo dvojice, možná trojice filatelist ů z jižních Čech. Dominantní úlohu m ěl 
tenkrát evangelický fará ř ze Strakonic, Václav Robin Bušek. Již tehdy byl v kontaktu s 
řadou olympijských sb ěratel ů z celého sv ěta. Bohatá korespondence se týkala výhradn ě 
problematiky sportovní a olympijské filatelie a zál ežitostmi vystavovatelskými. S ním 
dokonale spolupracoval Jarda Justýn z Milevska, tak to vyu čený peka ř, zam ěstnaný jako 
pracovník administrativy v ZVVZ Milevsko. Tím t řetím do party se o n ěco pozd ěji stal 
českobud ějovický snad kapitán, či major jednoho nejmenovaného útvaru, který m ěl pod palcem 
tenkrát velmi p řísn ě st řežený ormigový p řístroj a cyklostyl. Že zajiš ťoval n ěkolik prvních 
ro čník ů tisku zpravodaje už te ď mohu prozradit, v té dob ě však tajemství tisku zpravodaje 
znali krom ě t ěch t ří jen Zden ěk Slová ček a já. Abych se dlouho nerozkecával, vrátím se do  
d o b y  p ř e d o l y m p s p o r t o v s k é ,  u  k t e r é  j s e m  z a č a l .  
 Robin se dostal do kontaktu s Josefem Grussem. To byl v roce 1911-13 branká ř naší 
první hokejové reprezentace, potom fungoval jako ba fu ňář svazu šermí řů, stal se členem MOV, 
předsedou ČSOV, měl řadu dalších sportovních funkcí, byl p ředsedou Svazu filatelist ů a 
kromě toho všeho sv ětov ě uznávanou kapacitou v oboru porodnictví. V té naší  dob ě již 
důchodce a čestný p ředseda, jakož i pilný vystavovatel-filatelista. Já jsem objevil t ři 
dopisy, dva sm ěrem do Prahy a jeden do Milevska. Že pan profesor G russ m ěl z řejm ě jisté 
zásluhy o vznik naší instituce je jisté, o s t a t n ě ,  p ř e č t ě t e  s i  j e  
s a m i .                                                                            –jp- 

 
Prof.dr.J.Grussovi 
Praha 
                                                          21. října 1965 Strakonice   
Vážený pane profesore! 
 

Velmi Vám d ěkuji za vzácné řádky, které jste mi v čera adresoval. T ěžko si dokážete 
představit radost, jakou jste mi jimi zp ůsobil. Protože se zmi ňujete o svém zám ěru zajít k 
Novákům a sondovat tu p ůdu pro naši myšlenku, dovoluji si Vám napsat obrate m. Snad mi 
prominete neformálnost mého dopisu. Netajím se tím,  že jste se mi svými řádky stal tak blízký, a č 
by se mi jakákoli formálnost v korespondenci zdála být h říchem. Cítím, že jsem se asi te ď odvážil 
příliš daleko, ale i kdyby Vám to bylo proti mysli, a ni Vy nem ůžete p řec zabránit tomu, abyste 
druhému byl blízký. 
 Le č už k v ěci samé. Je známo, že sbíraní olympijských známek i  u nás má  mnoho stoupenc ů. 
Sám jich znám hezkou řádku, dokonce i s jejich „poklady". V ětšinou však jsem zjistil, že tyto 
sbírky jsou po řádány neodborn ě, že chybí onen úst řední motiv. U p řevážné v ětšiny jde o usilovnou 
snahu vysbírat do poslední známky všechno, co vyšlo  k Olympijským hrám. A to i za cenu 
mnohdy neúm ěrných finan čních ob ětí. 

Olympijská filatelie podle mého názoru, podep řeného shodným mín ěním mnoha mých p řátel po 
celém sv ět ě, má  mít charakter dokumentární. Olympijská sbírka musí být historií ur čitého úseku 
olympijského hnutí, ilustrovaná filatelistickým  ma teriálem. Podtrhuji  toto poslední slovo - 
materiálem . Nelze považovat za dokonalou sbírku takovou, kter á bude postrádat  olympijská  razítka 
všeho druhu, celiny , aerofilatelistickou dokumentaci apod. Nutno p řiznat, že takto uspo řádané 
sbírky jsou u nás bohužel velmi vzácné. 
 Snažil jsem se dopátrat se p ří činy toho na r ůzných místech a zjistil jsem, že naši sb ěratelé 
jsou o tomto neznámkovém filatelistickém materiálu jen nedostate čně informováni. Ob čas se n ěco objeví 
ve Filatelii, leccos se vypátrá v zahrani čních odborných časopisech, ale systematické 
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informování chybí. To práv ě závidím sb ěratel ům v zahrani čí, kte ří nás v tomto ohledu daleko 
předběhli (a to  nejen na západ ě). 

Představoval  jsem si proto, že p ři novém úst ředí by byla vytvo řená 
samostat ná nám ětová sekce pro SPORT a v n ěm hlavn ě pro OLYMPIJSKÉ HNUTÍ. Jejím 
úkolem by bylo informovat pravideln ě a v čas zainteresované sb ěratele o všech 
novinkách a znovu zd ůraz ňuji nejen známkových z tohoto oboru. Zp ůsob bychom 
jist ě našli. Možno p řece uvažovat nejen o Filatelii, ale možná i o jiném  tisku 
(Mladá fronta, Lidové noviny, Stadion, Sport). Tato  sekce nebo komise by také 
vedla sb ěratele k prohloubení jejich práce. Jen tak mimochod em: Já ve své olympijské 
sbírce mám zahrnuto nejen vše, co se objevilo k r ůzným Olympiádám, ale i historii 
OH v antice, olympijské osobnosti, olympijské kongr esy, p řenos olympijských 
pochodní, nositele olympijských poct a to nejen med ailí apod. O č snazší by bylo, 
kdybychom si tuto sb ěratelskou práci mohli mezi sebe rozd ělit, a v ní se 

specializovat! Kolik takové práce možná je n ěkde u nás již ukryto a my o tom nevíme? 
Kolika met bychom takto spole čně mohli dosáhnout? 

Nejde tedy o "hraní si na vlastním píse čku“, snad dokonce za zády úst ředního 
orgánu. Vím sice, že jsme národem konfere čním, ale mnoho řečí neznamená ješt ě mnoho práce. 
Nikdo z t ěch, kdo jsou v čele, se nemu SÍ bát o své míste čko a postavení. Nutn ě však musíme 
žádat, aby v komisích byli i skute ční odborníci. Zmínil jste se o hodnocení V AŠÍ sbírky v Žatci. 
Srde čně jsem se zasmál. Nikdy jsem Vaši sbírku nevid ěl, ale cítím, že byla zpracována na slovo vzatým 
odborníkem, nejen filatelistou, ale i znalcem olymp ijským. Pro žateckou jury to ovšem sta čilo jen na 
II. cenu. Ostatn ě jsem na tom stejn ě. Má sbírka z VERSO TOKYO v Rimini získala pozlacen ou medaili a  v 
Žatci rovn ěž jen II.cenu. I zde by bylo úkolem komise, aby jur ymany z úst ředí pou čila jak k hodnocení 
takovýchto sbírek p řistupovat.  

V NDR existuje Gesellschaft zum Forderung der Olymp ischen Gedankens. Nevím, zda 
i my máme n ěco takového. Nikdy jsem o tom aspo ň neslyšel. Vím však, že tato 
organizace se v NDR snaží ze všech hledisek o popul arizaci olympijského hnutí. Tak řka 
pravideln ě odtud dostávám jejich zprávy a je mi to jako Čechu líto. Nem ůže-li cos 
podobného vzniknout u nás? Myslím však, že i náš ČSOV by m ěl využít filatelie k 
popularizaci této vznešené ideje v naší vlasti. Mož ná, že i on by mohl na váhy 
rozhodování našeho filatelistického Úst ředí p řihodit své závaží. Pak by se ovšem 
nezbytn ě musil cítit zavázán k tomu, že by t ěm, kdo na poli olympijské filatelie 
budou pracovat, skýtal pot řebné a nutné informace. 

V sou časné situaci mi český olympijský sb ěratel - pokud nemá dobré zahrani ční 
styky, p řipadá jako zapadlý vlastenec. Nikdo neprojevuje o n ěj zám ěrný zájem. Jsem 
např. mnoha p řáteli v cizin ě dotazován, zda jsou na našich známkách skute čně 
vyobrazeni Zátopek, jeho žena Dana, Nina Dumbaze ne bo Eva Bosáková (emise k OH 1956 
případn ě k římským OH). A m y jim nem ůžeme říci nic positivního, protože ani od Ú ČSF 
ani od ministerstva spoj ů se nic nedovíme.Ani od ČSOV jsem se nic nedov ěděl, p řesn ěji 
řečeno – nedostal jsem na své dotazy odpov ědi. Víte nap ř. Vy n ěco ur čitého o 
nazna čených známých sportovcích, p řípadn ě o jiných? 

O to tedy jde! V dopise možno být jen stru čný. Pokusil jsem se o to. Chci, aby 
i ostatní sb ěratelé a zejména mladší v ěděli, že do olympijské sbírky pat ří i naše 
známka se Sukem, ba i Švabinský, t řebas v Los Angeles 1932 nesklidili vav říny, že na 
známkách Finska vyobrazená v ěž stadionu v Helsinkách je oslavou Joivinaitta, že 
razítkem byl ex post oslaven i hrdina ze Stockholmu  Jim Thorpe, že stejný materiál 
zv ěčnil olympijské vít ěze Kiliusovou s Baumlerem, slavného Thiedemannova k oně atd. To 
nenapsal dosud nikdo ani do Filatelie ani do jiného  časopisu, ale p řece by to 
olympijský filatelista m ěl v ědět. Bez organizace, která soust ředí sv ůj zájem výhradn ě 
na tuto práci, ovšem není nad ěje, že v ědomosti a  zkušenosti jedince se stanou 
majetkem v ědomí celého kolektivu. 

Jsem pyšný na to, že jste nazna čil možnost dalšího koresponden čního styku. Vím 
ovšem, že já mohu od Vás jen získávat, protože Vy j ste p římo žil v prost ředí, o 
kterém já se mohu jen sporadicky n ěkde n ěco do čítat. Ostatn ě: nenapíšete i Vy své 
olympijské pam ěti? Jsem p řesv ědčen, že by to bylo velmi záslužné dílo, za které by 
Vám mnoho lidí nejen u nás bylo vd ěčno. 

Ješt ě jednou Vám mnohokrát d ěkuji za vlídná slova, Váš zájem i ochotu pomoci. 
Biji se za tuto ideu  již řadu let. Necítím se však tak stár, abych se nemohl prát i 
nadále. Jde o v ěc, která stojí za to. Ale  i obstarožní sportsman jako já, musí um ět 
někdy prohrávat. 

Přeji Vám vše dobré, hodn ě zdraví a mnoho interven čních úsp ěchů. Vám up římně 
oddaný 
         V.R.Bušek    
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Vážený pane!  

Včera m ě postoupil Váš doporu čený dopis ze dne 21.X. p.Dr.Kroutil m ůj nástupce v 
MOV Na poří čí,kam docházím jednou týdn ě na porady.Se zájmem jsem si p řečetl jeho 
obsah a slibuji Vám, mám li se ujmouti Vašeho návrh u,že se musím nejprve p řesv ědčiti 
a jinak tomu ani býti nem ůže,jak se k této v ěci staví výbor "Úst ředí 11 po p řípad ě jeho 
komise thematických sb ěratel ů.Nejbližší p říležitost k tomu se mi naskýtá tuto 
neděli,kdy proto navštívím vým ěnnou sch ůzi u Novák ů,kam pravideln ě nedocházím a 
výsledek Vám sd ělím. I když dopadne záporn ě, není celá v ěc ztracena,pon ěvadž p ři 
našem takto zahájeném spojení se m ůžeme dohodnouti jak dále o v ěci uvažovati neb 
dokonce postupovati.Já, p ředem podle svých dosavadních zkušeností mohu Vám sd ěliti, 
že mnoho pochopení pro v ěc samu tam neo čekávám.Jist ě mi namítnou asi toto.Pro nové 
sdružení je zapot řebí n ějaké jednotící myšlénky a tu mají sb ěratelé obstaránu ve 
svých sdruženích,která jsou op ět soust ředěna v "Úst ředí" a toto má s dostatek 
postaráno o nám ětové sbírání ve své k tomu ur čené komisi.Tedy na č tvo řiti nové 
sdružení?Zdánliv ě je toto vysv ětlení správné já si však dovedu p ředstaviti, o č Vám 
vlastn ě jde.a č neznám všechny Vaše d ůvody a Vaše p řání. 
Bylo by tedy dob ře, d říve ješt ě než Vám podám zprávu o tom, jak jsem pochodil, 
kdybyste se laskav ě rozepsal pon ěkud podrobn ěji o Vašem  návrhu a pak m ůžeme pro další 
zůstati již v písemném styku. 

Jak vidím z Vašeho dopisu, jste vcelku zpraven o mé  filatelistické činnosti, kterou 
ve zkratce zopakuji. Do minulého roku byl jsem od r oku 1946 členem FIP za Čechy a 
když jsem vloni abdikoval, dali mi medajli a jmenov ali m ě čestným p ředsedou..V 
úst ředí S ČSF jsem býval po řadu let  předsedou kdy se mi dvakrát poda řilo sjednotiti 
rozvad ěnou českou filatelii. Sám  jsem sb ěratelem, mezinárodn ě však nevystavuji, mám 
proto své d ůvody, sportovní a olympijské známky sbírám po léta a ukázku z nich jsem 
letos na zvláštní požádání vystavoval v Žatci, kde jsem obdržel 2.canu výstavy, ovšem v 
souvislosti s  jinými sbírkami. 

To jsem uvád ěl pouze proto, abych se alespo ň trochu p ředstavil jako filatelista, 
který pro Vaše návrhy m ůže míti pochopení. 

Doufám, že po tomto vzájemném p ředstavení z ůstaneme v písemném spojení a 
uvidíme, co se nám poda ří v budoucnu uskute čniti. 

prozatím se t ěším na Vaše další zprávy, Vám oddaný 
 

 
 

 
Prof.dr.J.Grussovi 
Praha 
                                                                    5.listopadu 1965 
Vážený pane profesore! 
 

Velmi Vám d ěkuji za vzácné řádky, které jste mi v čera adresoval. T ěžko si dokážete 
představit radost, jakou jste mi jimi zp ůsobil. Protože se zmi ňujete o svém zám ěru zajít k 
Novákům a sondovat tu p ůdu pro naši myšlenku, dovoluji si Vám napsat obrate m. Snad mi 
prominete neformálnost mého dopisu. Netajím se tím,  že jste se mi svými řádky stal tak blízký, a č 
by se mi jakákoli formálnost v korespondenci zdála být h říchem. Cítím, že jsem se asi te ď odvážil 
příliš daleko, ale i kdyby Vám to bylo proti mysli, a ni Vy nem ůžete p řec zabránit tomu, abyste 
druhému byl blízký. 
 Le č už k v ěci samé. Je známo, že sbíraní olympijských známek i  u nás má  mnoho stoupenc ů. 
Sám jich znám hezkou řádku, dokonce i s jejich „poklady". V ětšinou však jsem zjistil, že tyto 
sbírky jsou po řádány neodborn ě, že chybí onen úst řední motiv. U p řevážné v ětšiny jde o usilovnou 
snahu vysbírat do poslední známky všechno, co vyšlo  k Olympijským hrám. A to i za cenu 
mnohdy neúm ěrných finan čních ob ětí. 

Olympijská filatelie podle mého názoru, podep řeného shodným mín ěním mnoha mých p řátel po 
celém sv ět ě, má  mít charakter dokumentární. Olympijská sbírka musí být historií ur čitého úseku 
olympijského hnutí, ilustrovaná filatelistickým  ma teriálem. Podtrhuji  toto poslední slovo - 
materiálem . Nelze považovat za dokonalou sbírku takovou, kter á bude postrádat  olympijská  razítka 
všeho druhu, celiny , aerofilatelistickou dokumentaci apod. Nutno p řiznat, že takto uspo řádané 
sbírky jsou u nás bohužel velmi vzácné. 
 Snažil jsem se dopátrat se p ří činy toho na r ůzných místech a zjistil jsem, že naši sb ěratelé 
jsou o tomto neznámkovém filatelistickém materiálu jen nedostate čně informováni. Ob čas se n ěco objeví 
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ve Filatelii, leccos se vypátrá v zahrani čních odborných časopisech, ale systematické 
informování chybí. To práv ě závidím sb ěratel ům v zahrani čí, kte ří nás v tomto ohledu daleko 
předběhli (a to  nejen na západ ě). 

Představoval  jsem si proto, že p ři novém úst ředí by byla vytvo řená samostat ná nám ětová 
sekce pro SPORT a v n ěm hlavn ě pro OLYMPIJSKÉ HNUTÍ. Jejím úkolem by bylo informo vat pravideln ě 
a v čas zainteresované sb ěratele o všech novinkách a znovu zd ůraz ňuji nejen známkových z tohoto 
oboru. Zp ůsob bychom jist ě našli. Možno p řece uvažovat nejen o Filatelii, ale možná i o jiném  
tisku (Mladá fronta, Lidové noviny, Stadion, Sport) . Tato sekce nebo komise by také vedla 
sběratele k prohloubení jejich práce. Jen tak mimochod em: Já ve své olympijské sbírce mám zahrnuto 
nejen vše, co se objevilo k r ůzným Olympiádám, ale i historii OH v antice, olympi jské osobnosti, 
olympijské kongresy, p řenos olympijských pochodní, nositele olympijských p oct a to nejen medailí 
apod. O č snazší by bylo, kdybychom si tuto sb ěratelskou práci mohli mezi sebe rozd ělit, a v ní 
se specializovat! Kolik takové práce možná je n ěkde u nás již ukryto a my o tom nevíme? 
Kolika met bychom takto spole čně mohli dosáhnout? 

Nejde tedy o "hraní si na vlastním píse čku“, snad dokonce za zády úst ředního 
orgánu. Vím sice, že jsme národem konfere čním, ale mnoho řečí neznamená ješt ě mnoho práce. 
Nikdo z t ěch, kdo jsou v čele, se nemu SÍ bát o své míste čko a postavení. Nutn ě však musíme 
žádat, aby v komisích byli i skute ční odborníci. Zmínil jste se o hodnocení V AŠÍ sbírky v Žatci. 
Srde čně jsem se zasmál. Nikdy jsem Vaši sbírku nevid ěl, ale cítím, že byla zpracována na slovo vzatým 
odborníkem, nejen filatelistou, ale i znalcem olymp ijským. Pro žateckou jury to ovšem sta čilo jen na 
II. cenu. Ostatn ě jsem na tom stejn ě. Má sbírka z VERSO TOKYO v Rimini získala pozlacen ou medaili a  v 
Žatci rovn ěž jen II.cenu. I zde by bylo úkolem komise, aby jur ymany z úst ředí pou čila jak k hodnocení 
takovýchto sbírek p řistupovat.  

V NDR existuje Gesellschaft zum Forderung der Olymp ischen Gedankens. Nevím, zda 
i my máme n ěco takového. Nikdy jsem o tom aspo ň neslyšel. Vím však, že tato 
organizace se v NDR snaží ze všech hledisek o popul arizaci olympijského hnutí. Tak řka 
pravideln ě odtud dostávám jejich zprávy a je mi to jako Čechu líto. Nem ůže-li cos 
podobného vzniknout u nás? Myslím však, že i náš ČSOV by m ěl využít filatelie k 
popularizaci této vznešené ideje v naší vlasti. Mož ná, že i on by mohl na váhy 
rozhodování našeho filatelistického Úst ředí p řihodit své závaží. Pak by se ovšem 
nezbytn ě musil cítit zavázán k tomu, že by t ěm, kdo na poli olympijské filatelie 
budou pracovat, skýtal pot řebné a nutné informace. 

V sou časné situaci mi český olympijský sb ěratel - pokud nemá dobré zahrani ční 
styky, p řipadá jako zapadlý vlastenec. Nikdo neprojevuje o n ěj zám ěrný zájem. Jsem 
např. mnoha p řáteli v cizin ě dotazován, zda jsou na našich známkách skute čně 
vyobrazeni Zátopek, jeho žena Dana, Nina Dumbaze ne bo Eva Bosáková (emise k OH 1956 
případn ě k římským OH). A m y jim nem ůžeme říci nic positivního, protože ani od Ú ČSF 
ani od ministerstva spoj ů se nic nedovíme.Ani od ČSOV jsem se nic nedov ěděl, p řesn ěji 
řečeno – nedostal jsem na své dotazy odpov ědi. Víte nap ř. Vy n ěco ur čitého o 
nazna čených známých sportovcích, p řípadn ě o jiných? 

O to tedy jde! V dopise možno být jen stru čný. Pokusil jsem se o to. Chci, aby 
i ostatní sb ěratelé a zejména mladší v ěděli, že do olympijské sbírky pat ří i naše 
známka se Sukem, ba i Švabinský, t řebas v Los Angeles 1932 nesklidili vav říny, že na 
známkách Finska vyobrazená v ěž stadionu v Helsinkách je oslavou Joivinaitta, že 
razítkem byl ex post oslaven i hrdina ze Stockholmu  Jim Thorpe, že stejný materiál 
zv ěčnil olympijské vít ěze Kiliusovou s Baumlerem, slavného Thiedemannova k oně atd. To 
nenapsal dosud nikdo ani do Filatelie ani do jiného  časopisu, ale p řece by to 
olympijský filatelista m ěl v ědět. Bez organizace, která soust ředí sv ůj zájem výhradn ě 
na tuto práci, ovšem není nad ěje, že v ědomosti a  zkušenosti jedince se stanou 
majetkem v ědomí celého kolektivu. 

Jsem pyšný na to, že jste nazna čil možnost dalšího koresponden čního styku. Vím 
ovšem, že já mohu od Vás jen získávat, protože Vy j ste p římo žil v prost ředí, o 
kterém já se mohu jen sporadicky n ěkde n ěco do čítat. Ostatn ě: nenapíšete i Vy své 
olympijské pam ěti? Jsem p řesv ědčen, že by to bylo velmi záslužné dílo, za které by 
Vám mnoho lidí nejen u nás bylo vd ěčno. 

Ješt ě jednou Vám mnohokrát d ěkuji za vlídná slova, Váš zájem i ochotu pomoci. 
Biji se za tuto ideu  již řadu let. Necítím se však tak stár, abych se nemohl prát i 
nadále. Jde o v ěc, která stojí za to. Ale  i obstarožní sportsman jako já, musí um ět 
někdy prohrávat. 

Přeji Vám vše dobré, hodn ě zdraví a mnoho interven čních úsp ěchů. Vám up římně 
oddaný 
                V.R.Bušek    
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V Š E  O  O L Y M P I J S K Ý C H  H R Á C H  
 

Všichni, kteří sbírají filatelistické materiály s olympijskou tématikou, hledají jistě co nejvíce 
informací. A to jak o průběhu her, výsledcích, zúčastněných zemích a sportovcích. Všechny tyto 
informace můžete najít rychle na internetových stránkách www. sports-reference. com. A z vlastní 
zkušenosti můžu říct, že to stojí opravdu za to. Třeba u výsledků nenajdete jenom kompletní 
výsledky finálových soutěží, ale i všech rozběhů, rozplaveb, rozjížděk a kvalifikací. V podrobnostech 
jsou trošku ošizeny míčové hry (například výsledky poločasů), ale to danou věc nezmenšuje. Můžete 
si také vyhledat medailovou úspěšnost zemí a složení jejich výprav na jednotlivých hrách, a to 
včetně stále ještě opomíjených uměleckých soutěží. Jestlipak jste věděli, že do našich olympijských 
sbírek patří i Max Švabinský? Tak já vám prozradím, že ano. Že byl vlastně také olympionikem, 
protože umělecké soutěže nebyly ve své době jenom okrajovou záležitostí a stály na roveň soutěžím 
sportovním. Najdete zde i přehledné údaje o účastnících her, stačí klepnout na příslušné jméno a 
máte zde životopisné údaje i všechny výsledky daného účastníka. V této oblasti trošku pozor, někdy 
jsou tam chyby v křestních jménech. Zajímavostí je, že příslušná jména si můžete přečíst i v jeho 
rodné řeči, což je dobré zvláště u slovanských jmen, protože v angličtině člověk někdy tápe, o koho 
vlastně jde. Ale, co bych dlouze vykládal, podívejte se sami, určitě to stojí za to a věřím, že se na 
stránky budete dost často vracet.         Pavel Hladík 

 
 

V í t  H o lub ec  –  p r ůko pn ík  spor to vn í  t e l ev izn í  ž ur na l i s t i ky  
 

Letos v červnu zemřel sportovní novinář a televizní reportér s podmanivým hlasem Vít Holubec. 
Shodou okolností a díky Honzovi Petrásovi se mi do sbírky dostala zajímavá pohlednice 
z fotbalového MS 1966 v Anglii podepsaná reportéry Karlem Mikyskou a Vítem Holubcem, kterého 
mohu alespoň takto dokumentovat.  
Vít Holubec se narodil 8.10.1928 v Olomouci a zemřel 8.6.2013 v Praze. Jako novinářský elév 
začínal v roce 1947 v Ostravě ve Svobodném slově. V letech 1948-1951 působil jako redaktor 
v Mladé frontě. Vojenskou službu si odkroutil v Armádním rozhlase. Od roku 1955 spoluvytvářel 
v Československé televizi nový fenomén ve sportovní žurnalistice – přímý televizní přenos.  
Jako televizní komentátor si premiéru prožil 4.2.1955 při přátelském hokejovém utkání ČSR se 
švédským týmem IF Leksand. V dlouhém časovém období 1955-1989 komentoval přímé přenosy 
celé řady sportů, zejména však fotbalových zápasů. Zúčastnil se šesti fotbalových MS (1966-1986) a 
olympijské hry okomentoval v letech 1960-1988, samozřejmě nevynechal řadu hokejových 
šampionátů. Jeho slavný úvodní pozdrav „Sportu zdar a fotbalu zvlášť„ se vryl do paměti mnoha 
Čechů a Slováků.  
Vít Holubec byl také v roce 1956 jedním ze tří spoluzakladatelů dodnes oblíbené relace Branky body 
vteřiny (sekundy). Společně pak s Františkem Steinerem a O. Brůhou byli v roce 1968 autory 
poutavé knihy „Život bez nedělí„ a s Karolem Polákem napsali knihu „Priviazani k mikrofonu„ (1972).  

K výročí 75. let založení Československého fotbalového svazu byl vyznamenán Zlatým odznakem. 
Prestižní cenu Československé televize „Zlatý krokodýl„ obdržel v roce 1976. Že byl veselým a 
vtipným společníkem jsme poznali nejen z televize, ale svědčí o tom i rozverný text na uvedené 
pohlednici z fotbalového MS 1966. 

Stanislav Kamenický 
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Malý velký muž Dorando Pietri 
Znáte ten příběh, který se odehrál roku 1908 v Londýně při čtvrtých Olympijských hrách? Všechny 
tehdy nadchl dramatický závěr maratónského běhu, který ukázal, že nemusí vždy vyhrát silný 
favorit. 
24.července 1908 před Windsorským palácem odstartovalo 56 závodníků z šestnácti zemí světa na 
maratónskou trať. Složení závodníků bylo různorodé. Nápadnou figurkou však byl pro svou drobnou 
postavu italský cukrář jménem Dorando Pietri, který měl za sebou již několik úspěchů, ale i 
neúspěchů v Itálii i ve světě. 

Poté, co ve 14:33 princezna z Walesu 
odstartovala závod, ujala se vedení trojice 
Angličanů Jack, Price a Lord, kteří udávali 
svižné tempo. Dorando Pietri zatím vzadu 
šetřil síly na druhou půli běhu, ale na 
dvaatřicátém kilometru byl již druhý za 
favoritem závodu, jihoafričanem Charlesem 
Heffersonem. Po zprávě, že jihoafričan marně 
bojuje s těžkou krizí Dorando přidal a 
skutečně, na 39. kilometru Heffersona 
předběhl. 
Do cíle zbývaly poslední kilometry. Toho dne 
však bylo v Londýně nebývalé horko a 
Dorando Pietri se potýkal s dehydratací a 
energetickou ztrátou způsobenou prudkým 

zrychlením. Doběhl sice na White City Stadium, ale byl již natolik vyčerpaný, že si pletl směr a 
poprvé upadl na zem. 
V cílové rovince upadl běžec ještě čtyřikrát, ale 
s pomocí novináře a soudce se opět zvedal a za 
dlouhých deset minut se probojoval posledními 
dvěma sty metry a naprosto vyčerpaný dorazil do 
cíle jako první. Za okamžik dorazil Američan John 
Hayes, jehož tým okamžitě podal protest proti 
tomu, že Italovi byla poskytnuta během závodu 
pomoc. Protestu bylo vyhověno a Dorando 
diskvalifikován. 
Jeho výkon však natolik silně zapůsobil na 
všechny přihlížející, že sama královna udělila 
Dorandovi pozlacený stříbrný pohár jako náhradu 
za zlatou medaili. Díky novinám se stal Ital tak 
slavným, že byl v zápětí pozván do Ameriky, kde absolvoval mnoho závodů, mimo jiné vítězný 
odvetný závod s Johnem Hayesem. Po návratu do Itálie pokračoval v profesionální kariéře a za 
utržené peníze postavil luxusní hotel v Capri. 

A aby toho nebylo málo, člověk s hlásnou troubou, který 
běžce podíprá na známé fotografii, nebyl nikdo jiný než 
spisovatel Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmese a 
Ztraceného světa, který na Olympijských hrách v Londýně 
pracoval jako korespondent The Times. 
                                  Převzato z internetu: adeo.cz/blog 
 
To je reprodukce článku, který byl publikován 15.9. 2010 
na internetu v Adeo blogu. Příběh, který sportovní příznivci 
v drtivé většině znají. Méně známé je to, co je uvedeno 
v posledním odstavci článku o anglickém spisovateli 
Arthuru Conanu Doylovi. Pátral jsem na internetu po 
článcích, kde by byla zmínka o účasti duchovního otce 
Sherlocka Holmese na olympijských hrách v roce 1908 
v Londýně jako korespondenta The Times. A objevil jsem 
článek, který uvádí na pravou míru některá fakta, uvedená 
v článku Malý velký muž Dorando Pietri.  
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Nov i ná ř  na  o l ymp i j s kých  h rá ch  
 

Během olympijských her v Londýně 1908 popsal Sir Arthur Conan Doyle v článku pro Daily Mail 
dramatický příchod Doranda Pietriho na stadion i jeho boj až do cílové pásky. Poznamenal také, že 
jeho vítězství bylo zrušeno prostým rozhodnutím soudce. Výkon maratónského běžce Pietriho 
Conana Doyla tak ohromil a zároveň i dojal, že se stal promotérem sbírky pro nešťastného Itala. Že 
nebyl sám, na koho zapůsobil závěr maratónského závodu, o tom svědčí vybraných více než 300 
liber, což na tehdejší dobu nebyla malá suma. V článku Conana Doyla jsou uvedena také jména 
osob, které se pohybovaly na atletické dráze vedle italského běžce. Vpravo od sportovce 
s megafonem je traťový komisař Andrew Jack, druhým je pak šéf zdravotnického personálu dr. 
Michael Bulger. Tak je legenda, že chlapík s megafonem je sám Conan Doyle, objasněna samotným 
Doylem. Slavný spisovatel ve skutečnosti seděl na tribuně, jen pár metrů od cílové čáry, protože byl 
pověřen lordem Northcliffem vypracováním záznamu závodu pro Daily Mail. Ne tedy pro The Times, 
jak je také chybně uvedeno v předchozím článku. 

Třetí chybou v článku je pak údaj, že Pietri si 
otevřel luxusní hotel v Capri. Za tři roky své 
profesionální kariéry běžel Pietri v 46 závodech a 
dokázal si tak vydělal obrovskou částku 
200 000 lir. Investoval ji do luxusního hotelu 
v Carpi, který si otevřel spolu se svým bratrem 
Ulpianem. To, že si otevřel hotel v Carpi a ne 
v Capri dokládá i dobová pohlednice. Maratóncovo 
charisma však jeho investici ochránit nedokázalo. 
Hotel zkrachoval. Dorando se přestěhoval do San 
Rema, kde si otevřel autoopravnu s taxislužbou a 
kde žil až do své smrti v roce 1942. Zemřel na 
infarkt ve věku 56 let. 
Centenario Dorando Pietri, byl pojmenován 

maratón, připomínající londýnské drama nejslavnějšího italského maratónce, který se běžel 12. října 
2008 a jeho trasa vedla z Maranella přes Modenu a Solieru až do Pietriho Carpi. Sté jubileum této 
události bylo připomenuto i ve filatelii. Řadu těchto artefaktů jsme publikovali i na stránkách našeho 
Zpravodaje.                                                      
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