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R I O  D E  J A N E I R O  s e  p ř e d s t a v u j e  
 

2. října 2009 MOV na svém 121. zasedání v dánské Kodani volil hostitelské město olympijských her 
v roce 2016. Hostitelským městem bylo po třech kolech hlasování zvoleno brazilské Rio de Janeiro. 
Bylo to čtvrtá kandidatura Ria. 
 

Volba hostitelského města olympijských her roku 2016 - výsledky hlasovací 
Město Země (NOV) 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Rio de Janeiro  Brazil (BRA) 26 (27.66%) 46 (48.42%) 66 (67.35%) 

Madrid  Spain (ESP) 28 (29.79%) 29 (30.53%) 32 (32.65%) 

Tokyo  Japan (JPN) 22 (23.40%) 20 (21.05%) — 

Chicago  United 
States (USA) 

18 (19.15%) — — 

121. zasedání MOV Detaily hlasování 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Způsobilí 95 97 99 

Zúčastnění 94 96 98 

Zdrželi se 0 1 0 
 

Copenhagen - 
Denmark Platné hlas. lístky 94 95 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záliv Guanabara 

se stal námětem 

známek mnoha 

zemí  
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Rio de Janeiro je  jedno z nejkrásnějších měst na světě díky svému výsadnímu umístění mezi mořem 
a kopci, při ústí zátoky Guanabara. Najdete tu více než 20 pláží, největší městský les na světě – 
národní park Tijuca, nádherné procházky, bohatý noční život, kulturní vyžití a skvělé restaurace. 
Corcovado, Cukrová homole,  obrovský fotbalový stadión Maracaná, jezero Rodrigo Freitas, to jsou 
místa, která lákají k pobytu v nádherném městě jakým Rio bezesporu je. 

Rio de Janeiro („lednová řeka“) bylo pojmenováno 
podle měsíce ledna 1502, kdy jej portugalští 
mořeplavci pod vedením kapitána Pedra Alvarese 
Cabrala objevili, domnívaje se, že zátoka Guanabara je ústím jakési veliké řeky. 
Město bylo založeno roku 1565 a téměř dvě století bylo hlavním městem (do roku 
1960). Různé části města v sobě nesou stopy různě prožitých dob - v samotné 
architektuře můžeme rozlišit 
období Ria koloniálního, 
císařského a republikánského.  
Přirozená krása města vzniká z 
kombinace hor, lesů, pláží, 
lagun a vegetace a nejlépe ji 
lze obdivovat z výšek, např. ze 
skalnatého pahorku Corcovado 
dominujícího se svými 706 
metry panorámě Ria. Je to nejoblíbenější pohlednice města se světoznámou sochou rozpaženého 
Ježíše Krista ne samém vrcholu, kam vás doveze horský vláček. Betonová socha je vysoká 30 metrů 
a byla navržena Carlosem Oswaldem. 

Z tzv. Cukrové homole se Vám naskytne jeden z nejkrásnějších pohledů na město a zátoku. Tato 
skála měří 385 metrů a je obklopena dalšími dvěma: Urca a Obličej psa. Na její vrchol se dostanete 
lanovkou dlouhou 1300 metrů, nejdříve na vrchol Urca a potom další lanovkou na Cukrovou homoli. 

Rio de Janeiro představuje aglomeraci 
11 milionů obyvatel rozmístěných po 
nesčetných předměstích a v chudších 
čtvrtích na úpatích kopců. Obyvatelé 
Ria se nazývají „carioca“, jsou velmi 
milí a přátelští. 

Kromě pláží s nádhernými zátokami, 
spoustou ostrůvků a nesčetnými 
možnostmi potápění, stojí v Riu za vidění příroda. Např. již zmiňovaný Národní park Tijuca, 
představující přibližně 100 km Atlantického pralesa, umožňuje návštěvníkům Ria ponořit se do 
přírody aniž by vyšli ven z města. Najdeme tam turistické stezky, vodopády a různé vyhlídky, 
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samozřejmě i tu nejznámější – Corcovado. Dalším místem oddychu obyvatel Ria a turistů je 
botanická zahrada, založená portugalským králem Janem VI., který do Ria utekl před Napoleonem. 
Vznikla proto, aby nahradila koření, které Portugalci přiváželi z Indie a posílali je do Brazílie. Dříve to 
býval ovocný sad o rozloze 137 hektarů a byl osazen dvěma různými typy vegetace: děšťovým 
tropickým pralesem v zadní části a botanickou zahradou v pravém slova smyslu, kde se pěstovalo 
více než 6200 druhů rostlin z celého světa. K nejpříjemnějším místům v zahradě patří „jezero 
královských vítězství“ a impozantní alej „císařských palem“ zasazených samotným Janem VI. v roce 
1809. 
 

KARNEVAL 
Je to bezpochyby největší oslava v celé Brazílii, jejíž mezinárodní věhlas prakticky nezná hranic. 
Karneval je něco jako čtyři dny nepřetržitě trvající Silvestr, města se naplní světly a barvami  a 
oslavy pohltí doslova každého. Karneval stejně jako fotbal patří k velkým vášním Brazilců a život ve 
městě se v průběhu karnevalového týdne doslova zastaví, stejně jako při utkáních MS ve fotbale. 
Karneval v Riu je přehlídkou škol samby, tanců a průvodů v ulicích. . Nejočekávanější samozřejmě 
jsou průvody škol samby, které se připravují v průběhu celého roku, některých nácviků se lze 
zúčastnit jako divák, zabubnovat si a naučit se základním sambovým krokům. V neděli a v pondělí 
večer pak 18 nejlepších škol předvádí své kreace, vlny rytmů a barev, které jsou přenášeny do 
celého světa. Je to skutečný boj, každá škola má své fanoušky jako by se skutečně jednalo o 
fotbalový zápas, na konci přehlídky uděluje porota podle velmi přísných pravidel známky a ty 
nejlepší školy se potom mají možnost účastnit čestné exibice následující sobotní noc. Vše se děje na 
tzv. Sambodromu, který v roce 1984 navrhl architekt Oscar Niemayer a kam se vejde více než 
70000 lidí. Ale karneval v Riu to není jen přehlídka škol samby, ale také hudební průvody městem z 
typických lidových čtvrtí a maškarní bály v klubech.  

 
 

Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 
    

A I C O  e x i s t u j e  j i ž  r o k  
    

 

Komuniké č. 3 
od AICO/AIOC členským asociacím 

Datum: 22. května 2015 
 
Předmět: AICO narozeniny 
 
Vážení olympijští sběratelé, 
je to úžasné, jak čas letí. Již uplynul jeden rok od setkání vašich zástupců ve švýcarském Lausanne. 
Dne 22. května 2014 zde byla založena nová organizace AICO a byl zvolen její první výkonný orgán. 
Dnes můžeme konstatovat, že naše organizace je v plném provozu, s trvalým sídlem, bankovním 
účtem, a velmi brzo i s novým logem a webovými stránkami. Proces to byl náročný, spolupracovali 
jsme při něm s MOV a řadou dalších institucí. Celkový přehled aktivit naleznete v Kalendáři akcí 
2014/2015 na konci tohoto Komuniké. 
Výkonný výbor si přeje vyjádřit poděkování panu Francisi Gabetovi, paní Stéphanii Coppexové a 
jejich kolegům z Olympijského muzea. 
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Také bychom rádi poděkovali Jocelyne a Jean-Pierre Bernhardovi za jejich ochotu při vyřizování 
administrativních záležitostí pro AICO. 
V neposlední řadě potom si přejeme poděkovat Davidu Maidenovi za jeho praktické rady a jeho 
cenný přínos při budování AICO. 
 
1.  REGISTRACE AICO V ORGANIZAČNÍM ČLENĚNÍ MOV 

 
 
 
 
2.  POUŽITÍ OLYMPIJSKÝCH 
     OZNAČENÍ A SYMBOLŮ 
Výkonný výbor (dále jen VV) obdržel 
dotazy od několika národních asociací s 
ohledem na užívání olympijské symboliky 
při tvorbě loga a dalších náležitostí. 
Dodrželi jsme oficielní pokyny MOV 
("Olympijské označení a olympijské 
symboly – Zásady a pokyny pro použití 
organizací uznaných MOV“) při 
navrhování nového loga a webových 
stránek AICO. MOV si vyhradil plné právo 
zkoumat a schvalovat naše navrhované 
designy pro obě záležitosti. 
Od MOV jsme získali souhlas s tím, aby 
členské asociace mohly používat stejné 
symboly jako používá AICO. 
 
 
3.  NÁVRH LOGA A WEBU AICO 
VV uzavřel kontrakt s firmou BOP Design 
z USA na vytvoření designu loga a 
webových stránek AICO. Jako doménové 
jméno bylo registrováno 
www.aicolympic.org. BOP Design již 
představil několik návrhů a VV vybral dva 
koncepty pro logo a jeden pro web AICO. 
Jejich prezentaci najdete níže. 
 

a.  Logo 
Dva návrhy pro logo jsou zcela odlišné, první je jednoduchý a odvážný, základem jsou plameny 
hořícího ohně jako symbol dokonalosti ve sportu a vzdělávání, místo písmena „i“. Druhý návrh 
přidává zvláštní ikonografické spojení, které představuje druhy sběratelství, zoubkovaný profil 
známky pro filatelii, kruhový obrys mince pro numizmatiku, hvězda jako symbol odznaku, a vlnité 
čáry stužky medaile pro memorabilie.Oba návrhy jsou v modré a zlaté barvě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30

 
b.  Web 
Horní část webu obsahuje obvyklou navigaci s údaji o složení naší společnosti a funkcích webu. Také 
si všimněte, že obsah bude bohatý a zahrnuje olympijské sběratelské oblasti: filatelie, numismatika, 
odznaky a memorabilia. Máme pro návštěvníky připraveny i řadu překvapení , která budou odhalena 
až k datu zahájení webové stránky, doufejme že v polovině září v průběhu světového setkání 
Collectors Fair v Lake Placid, stát New York. 

 
Přijímáme připomínky našich členů k návrhům loga a webových stránek, které směrujte na našeho 
místopředsedu AICO pana Marka Maestrone, který koordinuje tuto práci: 
 vicepresident1@aicolympic.org 
 
Je třeba zdůraznit, že výše uvedené návrhy loga a webových stránek jsou pracovní a nebyly dosud 
předloženy MOV, který má právo konečného schválení. Návrhy jsou vám předloženy v tomto 
pracovním provedení aby jednotliví členové i sběratelské asociace měli možnost se k nim vyjádřit 
dostatečně včas, před schvalováním MOV. 
 
4.  SBĚRATELSKÉ VÝBORY 
Účinnost AICO bude závislá především na informacích, které vám budeme moci poskytnout 
prostřednictvím našeho webu. V období několika příštích měsíců bude VV za pomoci společností 
sběratelů vyvíjet organizační pokyny pro jednotlivé sběratelské obory. Například budeme pomocí 
dotazníkové akce zjišťovat vaše mínění o organizování sběratelských akcí v době konání 
olympijských her. Chceme napomáhat sběratelům ve zjišťování a poznávání předstíraných nebo 
napodobovaných materiálů a falz. 
Toto je jenom několik příkladů obsahu, který by náš nový web mohl obsahovat. To by mělo vést k 
vytváření sběratelských kolektivů, vedených experty v daném oboru. VV by rád uvítal každou 
myšlenku a nápady, které můžete posílat předsedovi Romanu Babutovi: 
president@aicolympic.org 
Proto k sestavování výborů pro každý sběratelský obor pozveme z členů vašeho klubu zejména ty, 
jejichž praktické znalosti a vědomosti mohou být použity ve prospěch všech ostatních sběratelů. 
Pokud máte ve vašem klubu takové členy, uveďte je v tabulce: 
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U každého kandidáta uveďte prosím: 
a.Stručnou sběratelskou charakteristiku / úspěchy kandidáta 
b.Jazyk komunikace 
c.Další poznámky 
 
5.  ROK 2015 - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
Pokud váš klub dosud nezaplatil své roční příspěvky, doporučujeme vám, aby jste tak učinili co 
nejdříve. Termín je stanoven 30. června 2015. Jak již bylo dříve uvedeno, platba může být 
provedena buď bezhotovostním převodem na náš bankovní účet nebo pomocí PayPal. 
AICO akceptuje platby jen v EUR 
Počet členů klubu a výše příspěvku: 

   5 až 20     50 EUR 
   21 až 50   100 EUR 
   51 až 100   140 EUR 
   101 až 200   260 EUR 
   201+   320 EUR 

 
6.  AICO 2014 - ROZPOČET 
VV s potěšením informuje členy, že MOV přijalo náš návrh rozpočtu na rok 2014 včetně naší 
požadované dotace. Tato částka byla převedena na bankovní účet AICO a objeví se v roční účetní 
uzávěrce. 
 
7.  2015 SCHŮZE EXEKUTIVY AICO & OTEVŘENÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ 
Zde navrhujeme využít příležitosti konání Světového veletrhu sběratelů v Lake Placid v září 2015 a 
uskutečnit zde ve dnech 10 – 13.9.2015 schůzi exekutivy AICO, stejně jako “otevřené setkání” pro 
všechny sběratele zde přítomné za účelem informování o práci AICO a plánech do budoucnosti . VV 
si vyžádal od MOV podporu na uspořádání tohoto jednání formou dotace na krytí nákladů. Potvrzení 
o navrhovaných setkáních bude poskytnuto jakmile budou informace o konání k dispozici. 

 
8.  XXI. SVĚTOVÝ VELETRH SBĚRATELŮ, LAKE PLACID, 10 – 13. ZÁŘÍ 2015 
„XXI.th World Olympics Collectors Fair“ se bude konat v Lake Placid, New York, USA 10-13. září 
2015. Další informace jsou k dispozici na jejich internetových stránkách: www.lakeplacid2015.com 
 
9.  OLYMPIJSKÁ MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA 
Již jsme vás informovali, že AICO a její členské asociace mohou mít prospěch z přístupu do 
Olympijské multimediální knihovny. Vezměte prosím na vědomí, že i když je volný přístup, všechny 
žádosti ke studování materiálů musí být provedeny prostřednictvím automatizovaného systému na 
internetových stránkách knihovny, po následném schválení knihovnou. V závislosti jak mají být 
materiály použity, může být nebo nemusí, požadován poplatek na vás nebo vašem klubu. 
Jak získat přístup k webu: vytvořit nový účet na MOV Extranet 
1.Jděte na: www.extranet.olympic.org 
2.Klikněte na registrovat (Register) 
3.Vyberte naší službu: Olympijská multimediální knihovna (The Olympic Multimedia Library) a 
postupujte dle pokynů k registraci 



 
32

4.Potvrďte vaší žádost a čekejte na schválení MOV 
Prosím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vašimi dotazy, připomínkami a náměty. 
S nejlepším olympijským pozdravem, 
Výkonný výbor AICO 
 
KALENDÁŘ AKCÍ AICO 2014 / 2015 
22.května 2014  AICO Zakládající Valné shromáždění 
23.května 2014  Podepsáno memorandum o porozumění s Mezinárodním olympijským výborem 
25.srpna 2014  Přiznání postavení AICO jako "uznaná organizace" v rámci CIO 
12.říjen 2014  Pan Francis Gabet, ředitel Olympijského muzea navštívil XXI. Národní 

filatelistickou výstavu - VARŠAVA 2014; diskuse s presidentem Romanem 
Babutem na téma AICO 

14.listopad 2014  Uzavření smlouvy s pí Jocelyne Bernhardovou z Blonay ohledně trvalé adresy a 
administrativní podpory pro AICO 

15.listopad 2014  Návštěva R. Babuta v TOM Lausanne na pozvání pana F. Gabeta a třístranné 
telekonference s D. Maidenem o budoucím uspořádání sběratelských akcí 

16.listopad 2014  Podání žádosti do banky USB, Lausanne Branch, o otevření bankovního účtu 
1.prosince 2014  Předložení žádosti o dotaci MOV a revidování AICO Roční finanční rozvahy 2014 
9.prosince 2014  Rozhodnutí rady MOV o udělení AICO status "MOV uznaná organizace“ na MOV 

zasedání v Monaku 
28.ledna 2015  Banka USB - rozhodnutí o otevření bankovního účtu pro AICO 
25.března 2015  Oficielní dopis podepsaný panem Thomasem Bachem, prezident MOV, s 

oficiálním přivítáním AICO do olympijské rodiny 
27.března 2015  AICO bankovní účet aktivní: První převod dotace MOV na náš účet 
1.dubna 2015  Podepsání pracovní smlouvy pro návrh loga a webových stránek AICO 

podepsané s BOP Design, Inc., společnost se sídlem v San Diegu v Kalifornii 
13.dubna 2015  Dokončení podmínek pro BOP design webových stránek 
14.dubna 2015  První tvůrčí setkání M. Maestroneho s firmou BOP design - 1. návrh loga a 

designu webu 
29.dubna 2015  Schválení AICO předplatné k přístupu do Olympijské multimediální knihovny 
15.května 2015  Představení 2. kola návrhu loga a webu AICO 
22.května 2015  Sestavení Komuniké č. 3 
 

 

N O V I N K A  Č E S K É  P O Š T Y  
 
 
 
 

XXII. letní národní sportovní hry zam ěstnanc ů České 
pošty, Nymburk 
 

   Ruční příležitostné poštovní razítko používala pošta 530 02 
Pardubice 2 na příležitostné poštovní přepážce ve Sportovním 
centru v Nymburce ve dnech 19.-20.6. 2015. 
   Příležitostné poštovní razítko s textem "XXII. letní národní 
sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk" a s 
vyobrazeným logem ČP, třemi míči, raketou na tenis a pálkou na 
ping pong navrhl Ivo Štěpánek.  

 
 

ČESKÝ SVAZ BIATLONU SVÝM ÚSPĚŠNÝM SPORTOVCŮM 
 

 
   Český svaz biatlonu nechal svým úspěšným sportovcům vyhotovit tiskové listy, kde vedle 
známek České pošty jsou na kuponech připomenuty úspěchy medailistů z MS ve finském 
Kontiolahti a také vítězství ženské biatlonové štafety ve Světovém poháru této disciplíny.   
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   Tiskové listy jsou určeny pro potřeby Českého svazu biatlonu a Olympsport tyto tiskové 
listy nezahrnul do novinkové služby. 
 

 

P o d z i m n í  s e t k á n í  O l y m p s p o r t u  v  P r a z e  
 

 

   Zakroužkujte si v kalendáři sobotu 17. října 2015. V tento den se uskuteční v Praze 
podzimní setkání Olympsportu na obvyklém místě – v zasedací místnosti Českého 
střeleckého svazu na adrese U Pergamenky 3, Praha 7. Hostitelem bude náš 
místopředseda Ladislav Janoušek a mapku s vyznačením místa setkání najdete v minulém 
čísle Zpravodaje na straně 2. Začátek setkání bude také obvyklý v 8.00 h. 
 
 

OMLUVA - Chybička se vloudila do minulého čísla Zpravodaje na straně 9 v textu 
článku „A co nás ještě čeká dalšího?“ bylo uvedeno o  Lukáši Bauerovi, že ... Ve finiši, 

který není jeho nejsilnější stránkou, prohrál jen s fenomenálním Norem Northugem a bral bronz. Lukáš 
Bauer bral samozřejmě stříbro a redaktor Zpravodaje se za chybu všem omlouvá. 
 

 
 

 

I .  e v r o p s k é  h r y  v  B a k u  
 

 
   Na vzniku Evropských her má nepochybně vliv projekt Evropských her v neolympijských sportech 
uspořádaných v roce 2007 v ukrajinském Kyjevě. Tehdejší mistr financí Ukrajiny Vadim Kopylov se 
na popud nařčení, že Ukrajina není schopná zvládnout pořadatelství EURA 2012, rozhodl uvolnit 
finance pro pořádaní velké sportovní akce podobných rozměrů. Kopylov stanul v čele nově vzniklé 
sportovní organizace ESC (European Sport Committee), která hry pořádala. 
   První Evropské hry v neolympijských sportech proběhly koncem července 2007 v 15 sportech za 
účasti 39 zemí a cca 900 sportovců. Šlo o mediálně méně zajímavé sporty a akce i přes svůj úspěch 
nevzbudila v Evropě velký mediální ohlas. Evropský olympijský výbor však vyčlenil tříčlennou 
komisi, která měla s ESC dále spolupracovat. ESC se vlivem finanční krize záhy rozpadla a druhé 
Evropské hry v neolympijských sportech v litevském Šiauliai v roce 2011 se neuskutečnily.  
   V roce 2012 na 41. valném shromáždění Evropského olympijského výboru konaného 8. prosince v 
Římě bylo rozhodnuto uspořádat první Evropské hry po vzoru Asijských či Panamerických her, které 
jsou na daných kontinentech pro sportovce nejdůležitější akcí roku. Pořádání her bylo přiděleno 
jedinému kandidátovi ázerbájdžánskému Baku na rok 2015. 
   První ročník her se uskutečnil od 12. do 28. června 2015. V Baku se soutěžilo celkem v 20 
sportovních odvětvích. 16 odvětví je olympijských (atletika, badminton, box, cyklistika, judo, 
lukostřelba, plavání, rychlostní kanoistika, stolní tenis, střelba, šerm, taekwondo, triatlon, vodní 
pólo, volejbal a zápas), 2 odvětví jsou olympijská, avšak konaly se v neolympijském formátu 
(plážový fotbal a basketbal 3x3), 2 sporty se na Olympiádě nekonají (karate a sambo). V celkem 
12ti odvětvích měli sportovci možnost kvalifikovat se na Olympijské hry 2016. Pouze disciplíny 
rychlostní kanoistiky se uskutečnily mimo Baku, a to v Mingačeviru. Her se zúčastnilo více než šest 
tisíc sportovců, kteří bojovali ve dvaceti sportech o celkem 253 sad medailí.  
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   Her v Baku se také zúčastnilo 129 českých sportovců. Ač Český olympijský výbor očekával zisk 
medailí, za jejich vybojování nevypsal oproti olympijským hrám žádné finanční prémie. Češi získali 
celkem 7 cenných kovů, mezi kterými ale chybělo zlato. Stříbrné medaile získali: kanoista Martin 
Fuchsa v závodě na 1000 m a judista Lukáš Krpálek v hmotnostní kategorii do 100 kg. Bronzové 
medaile vybojovalo družstvo žen ve stolním tenisu ve složení Iveta Vacenovská, Hana Matelová a 
Renata Štrbíková, kanoista Martin Fuchsa ve sprintu na 200 m, cyklista Petr Vakoč v závodě 
s hromadným startem, plážový volejbalisté Přemysl Kubala s Janem Hadravou a bikrosařka Aneta 
Hladíková.    
   Ázerbájdžánská pošta vydala k I. evropským hrám dvě emise. První byla vydána 19.11.2014 
a sestává z dvou aršíků, oba o třech známkách, jejichž námětem jsou sportoviště I. 
evropských her - Mi Bl.148-149 (1071-1076). Byly vydány aršíky zoubkované a nezoubkované.  

 

Druhá emise byla 
vydána  23.4.2015 a 
obsahuje 20 známek, 
věnovaných jednotli-
vým druhům sportů 
v nichž se soutěžilo na 
I. evropských hrách. 
Známky byly vydané 
v 5 aršících – Mi Bl. 
154-158 (1099-1118), 
opět v zoubkované a 
nezoubkované varian-
tě.                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     –jpb- 
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T r a g i c k ý  o s u d  č e s k é  l e d o v é  p r i n c e z n y  
 

 

   Bývalý idol mužů, žen a dívek, slavná sportovkyně, krasobruslařka 
a olympionička Hana Mašková by se 26. září 2014 dožila 65 let. Ty 
doby, kdy celá republika spěchala ke svým ještě černobílým 
televizorům sledovat své oblíbené československé krasobruslařské 
hvězdy jako byli Karol Divín, sourozenci Eva a Pavel Romanovi či 
Marie a Otokar Jelínkovi, Ondrej Nepela, Zdeněk Pardírek, Jana 
Mrázková a další, jsou už nenávratně pryč. Československo mělo 
vždy vynikající krasobruslařky – Alenu Vrzáňovou (1. na MS 1949, 
1950), Jiřinu Nekolovou (4. na ZOH 1948) či Milenu Kladrubskou.  

   Od poloviny 60. let patřila k nejoblíbenějším a nejpopulárnějším Hana Mašková 
(*26.9.1949, +31.3.1972). Půvabná krasobruslařka až do puberty neznala nic jiného než 
tvrdou dřinu. Ráno brzy vstávala na trénink, následovaly školní povinnosti, opět trénink a 
večer usínala únavou. Není divu, že volný čas byl pro ní neznámý pojem. Krasobruslení 
však milovala. Haně ještě nebylo čtrnáct let, když se poprvé objevila na evropském 

šampionátu. Debut na ME v Budapešti 1963 jí vynesl 15. místo a na MS v Dortmundu 16. 
místo. Na ZOH 1964 v Innsbrucku skončila třináctá a na MS 1966 v Davosu šestá. První 
medailový úspěch nese letopočet 1967 – stříbro z Ljubljany (ME) a bronz z Vídně (MS) dělá 
z Hanky Maškové doslova sportovní megastar. Na vrchol se Hana Mašková probila v roce 
1968 ve švédském Västeras, kde se stala mistryní Evropy a ve stejném roce vybojovala 
bronzovou medaili na ZOH v Grenoble i na MS v Ženevě. Stříbro si po dvou letech 
zopakovala i na ME 1969 v Garmisch-Partenkirchenu.  
   V prestižní anketě Sportovec roku se umístila v roce 1967 na 4. místě a roce 1968 
skončila šestá. Její úspěchy se promítly i do ocenění Zasloužilá mistryně sportu (1968).  
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V roce 1969 Hanka 
přešla do známé 
americké revue Holiday 
od Ice, kde jsme ji 
mohli vidět při 
exhibicích v letech 
1970 a 1971 v Praze.    

   Milovala rychlou jízdu a vždy toužila po 
sportovním voze, který si pak pořídila za 
honoráře v revue. Osud ji nepřál, dlouho 
si ho neužila a v 22 letech, 31. března 1972, její život předčasně ukončila čelní srážka 
s kamionem u francouzské obce Vouvray. Utrpěla těžká zranění, kterým podlehla už 
v sanitce. Její smrt šokovala celou sportovní veřejnost, vždyť mohla ještě dlouhé roky zářit 
v profesionální revue a vychovávat další talenty. Shodou okolností dopadla stejně i její 
osudová láska, hudební textař Jiří Štaidl, který zahynul o rok a půl později při autonehodě 
u Jevan ve věku 30 let. Osud obou milenců už dokonce inspiroval Národní divadlo v Brně 
k uvedení hry „Zaslíbení“. Hanka Mašková je pohřbena na Vyšehradském hřbitově vedle 
dalších velikánů naší země. Její krátký životní příběh pomalu upadá v zapomnění a tak 
jsem ji s trochou nostalgie rád připomenul. 

         Stanislav Kamenický   


