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XXII. zimní olympijské hry 2014 v Soči již patří minulosti. Každému 
sportovnímu fanouškovi přinesly mnoho nezapomenutelných zážitků a naší 
zemi úspěchy, jakých ještě čeští sportovci nikdy na zimních olympijských 
hrách nedosáhli. Byla to opravdu úspěšná olympiáda. Po stránce organizace 
her, sportovních výkonů úrovně, úspěchů našich sportovců a určitě úspěšná 
byla olympiáda také z našeho, sběratelského, pohledu. Proto bude toto číslo 
Zpravodaje prakticky celé věnováno uplynulé olympiádě a najdete zde přehled 
co k XXII. ZOH 2014 vydala Ruská pošta, co bylo vydáno v zemích, které se 
zimní olympiády zúčastnily a samozřejmě nebudou chybět ani olympijské 
novinky České pošty a Olympsportu.   
 

 

Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 
 
 

 

 
                 Dne 7. 2. 2014  dotlouklo  srdce  našeho  kolegy  Vlastimila  SLONKA   
                 z  Nového Města na Moravě.  Pokračovatel novoměstské  tradice výroby            
                 lyží,  nadšený lyžařský sběratel,  filatelista a úspěšný vystavovat zemřel   
                 ve  věku nedožitých  90 let.  Naposledy se účastnil  slavnostního setkání   
                 Olympsportu v Praze v dubnu 2006, odkud pochází i uvedená fotografie.   
                 Více mu již pokročilý věk neumožnil. Věnujte mu tichou vzpomínku!   

 
 

 

Mail, který jsem obdržel začátkem ledna od Romana Babuta z Varšavy mě nepotěšil. Píše v něm :  

„Obdržel jsem smutnou telefonní zprávu od Geni Furmanové  z  Oděsy, ze které jsem se dozvěděl, 
že její otec, Vsevolod Furman, opustil tento svět 15. prosince 2013 ve věku 74 let. Ztratili jsme tak 
jednoho z pionýrů olympijské filatelie a jednoho z nejlepších přátel. Přiložené foto Vsevoloda je 
z průběhu Národní filatelistické výstavy ODĚSA 2012.“  

Se Vsevolodem mě seznámil jiný oděský filatelista, Anatolij 
Osjatinskij na výstavě Themafila v Sezimově Ústí, tuším někdy okolo 
roku 1974. V Česku byl potom ještě několikrát na výstavách 
Olympsportu a na Praga, několikrát jsem spolu s ním juroval některé 
výstavy a osobně jej považuji za nejfundovanějšího odborníka-
publicistu v oboru olympijské filatelie z celého bývalého Sovětského 
svazu. Zcela excelentní je jeho stěžejní práce ZLATÝ VĚK, věnovaná 
převážně historii Her I.Olympiády. 450 stran A4 na křídovém papíře 
je toho dokladem.                                                                                 -jp-  
 
 

 

Z á j e z d  d o  L a u s a n n e  
 

 
Ve dnech 24.-25. 5. 2014 se koná ve švýcarském Lausanne Světový olympijský 
sběratelský veletrh. Ve stejném termínu a na stejném místě proběhne ustanovující 
zasedání nové mezinárodní organizace pro olympijské sběratele AICO, které členem se 
stane také náš Olympsport. Navíc v Lausanne bylo po rekonstrukci otevřeno Olympijské 
muzeum. To je již několik důvodu se do Lausanne vypravit. Zde je nabídka slovenské 
cestovní kanceláře, která chystá na uvedený termín zájezd do Lausanne. Podmínkou 
uskutečnění zájezdu je samozřejmě dostatečný počet účasníků. Proto, kdo máte zájem do 
Lausanne jet, postupujte podle instrukcí na informačním letáku CK a přihlašte se na zájezd: 
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ŠVAJČIARSKO - LAUSANNE 
Svetový olympijský zberateľský veľtrh 2014 

 

Termín:  23.05. - 26.05. 2014 
                                                                                                    Cena: 159 EUR 
Program : 
 

1. deň - piatok: 
Odchod z Bratislavy v podvečerných hodinách, cesta nonstop cez Rakúsko, 
Nemecko do Švajčiarska. (pozn. Petrás - V případě zájmu ze strany českých 
filatelistů povede trasa přes Brno a Prahu. O přesném čase odjezdu budou 
účastníci informováni e-mailem nebo telefonicky). 

2. deň - sobota: 
V ranných hodinách príchod do "olympijského" LAUSANNE, terasovito 
rozloženom nad Ženevským jazerom, účasť na zberateľskom veľtrhu, 
prehliadka novej expozície Olympijského múzea.  Podvečer  presun na 
francúzsku stranu Ženevy, ubytovanie.  

3. deň - nedela: 
Po raňajkách presun do Lausanne, celodenná účasť na zberateľskom veľtrhu, 
možnosť  prehliadky mesta alebo Olympijského múzea. Večer odchod z 
Lausanne, cesta nonstop jazdou na Slovensko. 

4. deň - pondelok:  
Predpokladaný návrat do Bratislavy v dopoludňajších hodinách.  
 

 

Zberateľský veľtrh (filatelia, numizmatika, odznaky, olympijské memorabílie) sa koná 
v dňoch 24.05. (10.00-17.00hod) a 25.05. (10.00-15.00 hod), vstup je voľný. 

   Vstup do Olympijského múzea 18 CHF, seniori  16 CHF, skupina od 10 osôb 15 CHF. 
  

V cene zájazdu je zarátané: autokarová doprava, 1x ubytovanie v dvojlôžkových 
izbách s príslušenstvom, 1x raňajky, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné 
poistenie zájazdu. 
 

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 22 EUR. 
 

V cene nie je zarátané: poistenie –  možnosť doplatenia komplexného cestovného 
poistenia v cene 6,80 EUR/pobyt/poistenie. 
 

V prípade nástupu zaujemcov z Českej republiky, by cesta namiesto cez Rakúsko viedla cez Českú 
republiku. 

Na zájazd je možné prihlásiť sa v kancelárii CK alebo na  
 

http://www.paxtravel.sk/zajazd/svajciarsko-lausanne 
 

POZOR – platbu za české účastníky je ochotný uhradit v CK v eurech Pavol Ondráška, po předchozí 
úhradě ceny zájezdu v Kč na jeho český účet nebo při setkání Olympsportu 19.4.2014 v Brně. V tom 

případě při přihlašování na internetu na tento zájezd po vyplnění údajů uveďte v poznámce  
„platba cez Ondraska“. 

 
PAXTRAVEL, cestovná kancelária, Záhradnícka 20, 811 07  BRATISLAVA 

 
 

tel.  02/5542-4229, -4230, 0948 024 289 fax: 02/5542-4231, e-mail:  
ck@paxtravel.sk 
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S E T K Á N Í  O L Y M P S P O R T U  
 

Potřetí za sebou se uskuteční jarní setkání Olympsportu v Brně, a to 19. dubna od 12 
hodin v salonku Janáček v hotelu Voroněž 2 u Výstaviště. Na Brněnském výstaviště se ve 
dnech 18. a 19. dubna koná tradiční Veletržní setkání sběratelů, kterého se řada z Vás 
pravidelně účastní. Proto takový termín a místo pro naše setkání i když se jedná o 
prodloužený, velikonoční víkend. Kdo na setkání v sobotu 19.4.2013 do Brna přijede, 
může od 9.00 hodin navštívit Veletržní setkání sběratelů a v poledne se přesunout do 
nedalekého hotelu Voroněž 2 na naše setkání. Po skončení setkání se lze vrátit zase zpět 
na Výstaviště, vstup stojí pouhých 10 Kč.  
Olympsport připraví k setkání jako tradičně příležitostné razítko a dopisnici s přítiskem. 
Špatný technický stav výplatních strojků Postalia nám nedovoluje pořídit OVS v Brně. 
Proto bude razítko k setkání „předchystáno“ v Praze. Námět razítka nebyl v době 
uzávěrky časopisu znám. 
                                                                                              
                     
                                                                                         Zastávka šaliny č. 1 u Kongresového   
                                                                                         centra Výstaviště. 
 
 
                                                                                         Pavilon A, v jehož části A3 se  
                                                                                         uskuteční Veletržní setkání         
                                                                                         sběratelů.  
                                                                                         Hrot šipky ukazuje vstup do   
                                                                                         pavilonu. 
 
                                                                                         Brána č. 4 mezi pavilony D a E,  
                                                                                         nejvhodnější místo pro odchod  
                                                                                         z Výstaviště na setkání v hotelu    
                                                                                         Voroněž 2.  
 
                                                                                         Hotel Voroněž 2. V salonku Janáček  
                                                                                         se uskuteční od 12.00 hodin setkání   
                                                                                         Olympsportu. Auta mohou parkovat   
                                                                                         přímo před hotelem.  
                                                                                            
Na Výstaviště se nejrychleji dostanete šalinou číslo 1 od hlavního vlakového nádraží směr 
Bystrc a vystoupíte u Kongresového centra Výstaviště (stanice za Mendlovým náměstím). 
Kdo se dopraví do Brna po vlastní ose a pojede po dálnici, tak využije sjezd na 190. 
kilometru dálnice D1 a Bohunickým tunelem se dostane přímo k Výstavišti. Více informací 
k setkání vám podá redaktor a organizátor setkání Jan Petrás na telefonu 732376056.   

 
Podzimní setkání Olympsportu je naplánováno na sobotu 
27.9. 2014 do Svitav. 
Ve Svitavách se ve dnech 25.-28.9. 2014 bude konat největší 
filatelistická akce roku 2014 – Regionální filatelistická výstava 
Svitavy 2014. Jedná se o soutěžní výstavu poštovních známek 
v kategorii regionální + premiéra (podle nového Výstavního řádu 
SČF ve 2. a 3. kategorii).  
Pro zájemce o vystavení svých exponátů sdělujeme, že termín pro 
zaslání přihlášky je do 30. dubna 2014.  
Prihlášku je možno zaslat do e-mailové schránky výstavy (filatelie-
svitavy@seznam.cz)  nebo  poštou  na  adresu tajemníka a 

vedoucího filatelistického  odboru  (MUDr. Petr Třeštík, Hraniční 9, 568 02 Svitavy). 
Prosíme, preferujte elektronickou komunikaci! 
Podrobnější informace o podzimním setkání Olympsportu ve Svitavách přineseme v příštím 
čísle Zpravodaje.  
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N o v i n k y  O l y m p s p o r t u  a  Č e s k é  p o š t y  
 

 

120 let tenisu v Čechách,  
25 nejlepších tenistů na vlastních 
známkách  

 

O vydání tiskového listu s 25 vlastními 
známkami s vyobrazením našich nej-
úspěšnějších tenistů a tenistek jste byli již 
informováni v minulém čísle Zpravodaje. Pro 
novinkovou službu připravil Olympsport sadu 
25 obálek. Na každé obálce je jedna známka 
z tiskového listu, v levé části obálky přítisk 
připomínající největší úspěchy tenisty či 
tenistky na známce a příležitostné razítko 
120 let tenisu v Čechách (OS- 22/13). 

135 let tenisového turnaje v Chocni 1879 
Dopisnice s natištěnou známkou s písmenem 
A byla opatřena přítiskem, na kterém je 
dobová rytina hráčky tenisu v choceňském 
parku hraběte Kinského. Od prvního 
tenisového turnaje v Českých zemích 
uplynulo již 135 let. K oražení dopisnice bylo 
použito ruční razítko České pošty, 120 let 
českého tenisu, které bylo používáno na 
poště Praha 1 dne 11.12. 2013 (OS-24/13).  

120 let tenisu v Čechách, 
Ladislav Žemla-Rázný  
Tenisové výročí bylo Olympsportem 
připomenuto ještě přítiskem na poštovní 
dopisnici s natištěnou známkou s písmenem 
A, kde je vzpomenut nejlepší český tenista 
přelomu 19. a 20. století Ladislav Žemla a 
jeho účast na OH 1912, kde získal dvě čtvrtá 
místa v tenisu na trávě (na OH 1912 se hrál  

i tenis v hale) - ve dvouhře i ve čtyřhře 
(s Jaroslavem Justem). Dopisnice byla 
oražena strojovým razítkem 120 let tenisu 
v Čechách dne 11.12. 2013 na poště Praha 
6 (OS-24/13). 
 
CZECH TEAM na cestě do Soči 
S hlavní částí české olympijské výpravy byly 
přepraveny do Soči také celinové dopisnice 
připravené Olympsportem. Na přítisku je 
olympijský park v Soči se sportovišti, logo 
ČOV CZECH TEAM s dovětkem „na cestě do 
Soči“. Dopisnice byly opatřeny kašetem 
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„CZECH TEAM / 30.1.2014 NA LINCE / PRAHA-SOČI“ a  otiskem výplatního strojku, na 
kterém je připomenutý Karel Gut, který zemřel 6.1.2014. Jako hokejový obránce získal 
Karel Gut tři bronzové medaile na MS (1955, 1957, 1959). Na šampionátu v roce 1955 byl 
vyhlášen nejlepším obráncem. V letech 1974-1980 trénoval národní tým, který dovedl 
v letech 1976 a 1977 k titulům mistrů světa. V  roce 1976 získalo Československo pod jeho 
vedením stříbro na ZOH 1976 a ve stejném roce bojovalo s Kanadou ve finále Kanadského 
poháru. Třetí etapou v hokejovém životě pana Karla Guta bylo jeho působení v čele 
Českého hokejového svazu. Pod jeho předsedováním (1994-2004) dosáhl český hokej 
největších úspěchů – vítězství na ZOH 1998 v Naganu a čtyř titulů mistrů světa.  
Výplatní strojek s příležitostným štočkem byl používán 30.1.2014, v den odletu české 
výpravy, na poště Praha 6 (OS-1/14).      

 
Úspěchy naší reprezentace na XXII. zimních olympijských hrách 2014 v Soči 
Na návrh našeho předsedy Jaroslava Petráska vznikla dvě příležitostná ruční razítka České 
pošty, která oslavila medailové úspěchy našich olympioniků na XXII. ZOH 2014 v Soči. 
První razítko – STŘÍBRNÉ A BRONZOVÉ ÚSPĚCHY NAŠÍ REPREZENTACE 2014 bylo 
používáno na poště Praha 1 dne 13.3.2014. Na stejném místě ve stejný den bylo používáno 
i druhé razítko, věnované našim dvěma olympijským vítězkám – ZLATÉ ÚSPĚCHY NAŠÍ 
REPREZENTACE 2014, MARTINA SÁBLÍKOVÁ, EVA SAMKOVÁ. K oběma razítkům připravil 
Olympsport dopisnice s přítiskem.  

(OS-2/14)                                                                            (OS-3/14)   

 
Halové MS v atletice, Sopoty, Polsko, IAAF 
Na letošním halovém mistrovství světa 
získala naše výprava kompletní sadu medailí. 
Bronz a stříbro ve skoku o tyči zásluhou Jana 
Kudličky, resp. Jiřiny Svobodové a o zlato 
v běhu na 400 m se postaral Pavel Maslák. 
Olympsport připomněl úspěšnou účast 
našich atletů na halovém mistrovství světa 
v  atletice v  polských Sopotech použitím 
propagační vložky ve znehodnocovacím 
strojku Postalia na poště Praha 6 ve středu 
2. 4. 2014 (OS-4/14). Připojujeme návrh 
příležitostného štočku. Olympsport vedle 
strojového razítka připravil do novinkové 
služby také dopisnici s přítiskem.  
                                                                              -jpb- 
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Tiskový list s personálními známkami medailistů ze ZOH 2014 v Soči 
 

 

Jako již tradičně OLYMSPORT připraví i po XXII. ZOH 2014 v Soči tiskové listy 
s personálními známkami našich medailistů. Oproti předchozím olympiádám lze tentokrát 
na tiskový list použít a kombinovat různé náměty na kupony. Proto pro odběratele novinek 
Olympsport připravil jeden tiskový list s 9 různými personálními známkami. Tiskový list byl 
upraven podle požadavků zástupce České olympijské. Na osmi kuponech jsou jednotliví 
medailisté, uprostřed tiskového listu je pak logo Olympijského parku na Letné, který byl 
v provozu po dobu konání sočské olympiády. Vpravo na tiskovém listu jsou pak kupony 
s olympijským ohněm v olympijském parku v Soči a logo CZECH TEAM. Tiskový list se 
známkami České pošty „Čtyřlístek“ byl schválen ze strany zástupce České olympijské, 
oficiální marketingové společnosti Českého olympijského výboru a byl nám dán i souhlas 
s použitím fotografií. Nyní se shromažďují souhlasy všech medailistů a může se tisknout.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo má zájem o tiskový list s personálními známkami našich medailistů ze Soči, může 
směrovat objednávky na našeho místopředsedu Ladislava Janouška. Písemně na adresu: 
Ladislav Janoušek, tajemník Českého střeleckého svazu, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7 
nebo elektronicky na mail: janousek@shooting.cz. Cena TL 500 Kč/kus + poštovné.  

Termín pro zaslání objednávky: 30. 4. 2014. 
Biatlonový svaz má zájem o vytištění personalizovaných známek v tiskových listech pro 
jednotlivé reprezentanty, kteří získali olympijské medaile. Po náhlém umrtí předsedy 
biatlonového svazu Václava Fiřtíka, se kterým byla celá záležitost projednávána, dojde 
k posunu realizace tohto záměru. Je plánováno vytištění tiskového listu s gratulačními 
známkami „Orchidej“ pro Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa, Gabrielu Soukalovou a 
Veroniku Vítkovou (cena TL 320 Kč/kus, cena jednotlivé známky s kuponem 36 Kč).  
Zájemci o celé tiskové listy biatlonistů či biatlonistek nebo jednotlivé personalizované 
známky z těchto tiskových listů mohou specifikovat své požadavky do objednávky. 
Dále bude vydáno 8 obálek či dopisnic s přítiskem s jednotlivými medailisty, které budou 
oraženy razítky České pošty (pro zlaté medailistky, pro stříbrné a bronzové medailisty – viz 
OS-2/14 a OS-3/14). Pokud máte zájem o sadu 8 ks obálek či dopisnic (cena sady 480 Kč),  
uveďte ve své objednávce počet sad obálek či dopisnic. Tyto obálky či dopisnice 
nebudou součástí novinkové služby!  

 

Ještě jednou připomínáme termín pro zaslání objednávky 30. 4. 2014. 


