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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 7 3 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (12. část) 
 
BOX                                                                                                                       Pokračování z minulého čísla 
 
JOSIPOVIČ Antun (Jugoslávie)  – zlato ve váze polotěžké do 81kg 
REDŽEPOVSKI Redžep (Jugoslávie)  – zlato ve váze muší do 51kg 
FM Z JUGOSLÁVIE  1984 Yv. 1955 (1955/62) Mi. 2075 (2075/82) 
                (aršík s kuponem uprostřed, reprodukce viz u házené) 
 
USA – zisk 9x zlato, 1x stříbro a 1x bronz 
FM Z  GHANA  1984 Yv. 866 (865/69) Mi. 1080 (1079/83) 
 
STECCA Maurizio (Itálie)  – zlato ve váze bantamové do 54kg 
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
 
TAYLOR Meldrick (USA ) – zlato ve váze pérové do 57kg 
FM Z  SIERRA LEONE 1985 Yv. BF32 Mi. BF33 
 
TILLMAN Henry (USA)  – zlato ve váze těžké do 91kg 
FM Z  TANZÁNIE  1985 Yv. 266A (266A/D) Mi. 272 (272/5) 
    1985 Yv. BF  Mi. BF45 
AN Young-Su (Jihokorejská republika)  - stříbro ve váze welterové do 67kg 
Union Islands / St.Vincent and Grenadines   1988 Yv. nekatalogizováno Mi.  
                      (reprodukce viz u pozemního hokeje, levá horní čtvrtina v aršíku) 

 
 
 
 
 
ŠERM 
 
BEHR Matthias (Spolková republika N ěmecko)  – stříbro v šermu fleretem v soutěži jednotlivců a  
stříbro v soutěži družstev (družstvo ve složení Matthias BEHR, Klaus REICHERT, Frank BECK, 
Matthias GEY, Harald HEIN) 
FM Z  TOGO  1984 Yv. A520 (A517/23) Mi. 1780 (1776/83) 
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BISCHOFF Sabine (Spolková republika N ěmecko)  – zlato v šermu fleretem v soutěži ženských  
družstev (družstvo ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia 
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
    (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 
BOISSE Philippe (Francie)  – zlato v šermu kordem v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži družstev  
(družstvo ve složení Philippe BOISSE, Jean-Michel HENRY, Philippe RIBOUD, Olivier LENGLET,  
Michel SALESSE)  
FM Z  PARAGUAY  1984 Yv. 2140 (2137/43) Mi. 3827 (3824/30) 
    1987 Yv. 2283 (2280/5) Mi. 4075 (4072/7) 
    (Yv. 2140 s přetiskem „Barcelona 1992 / Los Angeles 1984“) 
  TOGO  1984 Yv. A598 (A594/601) Mi. 1892 (1888/95) 
 
CERIONI Stefano (Itálie)  – zlato v šermu fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Angelo 
 SCURI, Andrea BORELLA, Andrea CIPRESSA, Stefano CERIONI, Mauro NUMA) a bronz v soutěži  
jednotlivců    
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
  MONGOLSKO  1989 Yv. 1680 (1680/3) Mi. 2074 (2074/7) 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA N ĚMECKO - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských družstev (družstvo 
ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER /viz také 1988/, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia  
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
 
HANISCH Cornelia (Spolková republika N ěmecko ) - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských  
družstev a stříbro v soutěži jednotlivkyň 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
    (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 
ITÁLIE – zlato v šermu šavlí v soutěži družstev (družstvo ve složení Gianfranco DALLA BARBA,  
Marco MARIN, Giovanni SCALZO, Ferdinando MEGLIO, Angelo ARCIDIACONO) a zlato v šermu  
fleretem v soutěži družstev (družstvo ve složení Angelo SCURI, Andrea BORELLA, Andrea IPRESSA,  
Stefano CERIONI, Mauro NUMA) 
FM Z  ITÁLIE   1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
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LUAN Jujie ( Čína) – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivkyň 
FM Z  ČÍNA  1984  poštovní lístek pro připomenutí vítězství 
     (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 
 
LAMOUR Jean-Francois (Francie)  – zlato v šermu šavlí v soutěži jednotlivců a stříbro v soutěži  
družstev (družstvo ve složení Franck DUCHEIX, Philippe DELRIEU, Jean-François LAMOUR, 
Hervé GRANGER-VEYRON, Pierre GUICHOT) 
FM Z  Středoafrická rep.  1993 Yv. 896 (873/99) Mi. 1513 (1490/516) 
  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2583 (2577/95) 
      
NUMA Mauro (Itálie)  – zlato v šermu fleretem v soutěži jednotlivců a zlato v šermu fleretem v soutěži  
družstev (družstvo ve složení Angelo  SCURI, Andrea BORELLA, Andrea CIPRESSA, Stefano  
CERIONI, Mauro NUMA 
FM Z  ITÁLIE   1984 poštovní lístek se jménem v přetisku 

1984 poštovní lístek se jmény družstva v přetisku 
 
RUMUNSKO – stříbro v šermu fleretem v soutěži ženských družstev (družstvo ve složení Rozalia  
OROS, Marcela MOLDOVAN-ZSAK, Elisabeta TUFAN, Monika WEBER-KOSZTO, Aurora DAN) 
a bronz v šermu šavlí v souteži mužských družstev (družstvo ve složení Vilmos SZABO, Corneliu  
MARIN, Ioan POP, Marin MUSTATA, Alexandru CHICULITA) 
FM Z  RUMUNSKO    1984     mechanické razítko používané v Bacau 7 dne 11.8. (muži) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 5 dne 11.8. (ženy) 
1984                Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
1984                Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4087 (4083/8) 
 

WESSEL Ute (Spolková republika N ěmecko)  - zlato v šermu fleretem v soutěži ženských družstev 
(družstvo ve složení Zita-Eva FUNKENHAUSER, Christiane WEBER, Ute WESSEL, Cornelia  
HANISCH, Sabine BISCHOFF) 
FM Z  NĚMECKO  1994  obálka IMOS-u se jmény všech vítězů 
   (viz reprodukce u XX. Olympiáda, lehká atletika, U.Meyfarth) 
 

 
VZPÍRÁNÍ 
 

BECHERU Petre (Rumunsko)  – zlato ve váze lehčí těžké do 82,5kg 
CIOROSLAN Dragomir (Rumunsko)  – bronz ve váze střední do 75kg 
DUMITRU Petre (Rumunsko)  – stříbro ve váze středně-těžké do 90kg 
GROAPA Vasile (Rumunsko)  – stříbro ve váze první-těžké do 100kg 
SOCACI Andrei (Rumunsko)  – stříbro ve váze lehké do 67,5kg 
TASNADI Stefan (Rumunsko)  – stříbro ve váze těžké do 100kg 
VLAD Nicu (Rumunsko)  – zlato ve váze středně-těžké do 90kg (viz také 1988) 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
   1984 Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4084 (4083/8) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 3 dne 10.8. 

RADU Gelu (Rumunsko)  - stříbro ve váze pérové do 60kg 
FM Z  RUMUNSKO 1984 Yv. BF172 (171/2) Mi. BF209 (4083/8) 
   1984 Yv. hodnota jako BF172 Mi. 4084 (4083/8) 

1984 mechanické razítko používané v Bacau 3 dne 10.8 
1984 mechanické razítko používané na poště 5475 Comanesti 1.8. 
 

GUOQIANG Zeng (Čína) – zlato ve váze muší do 52kg 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců  
                                                                   (seznam sportovců na zadní straně) 
 (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 
  MALEDIVY  1996 Yv. 2341 (2336/44) Mi.  
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YAO Jingyuan ( Čína) – zlato ve váze lehké do 67,5kg 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců 
   (seznam sportovců na zadní straně)     
 (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 

1984 poštovní lístek pro připomenutí jeho vítězství 
KOTAKA Masahiro (Japonsko)  – bronz ve váze bantamové do 56kg 
FM Z  MALI  1984 Yv. A498 (A498/500) Mi.1020 (1020/2) 
 
MILSER Rolf (Spolková republika N ěmecko)  – zlato ve váze první-těžké do 100kg 
FM Z  PARAGUAY  1985 Yv.   Mi. BF410 (3831) 
    1986 Yv. MF2268a Mi. KB4053 
     (se 6 kupony) 
    1986 Yv. MF2325a Mi. KB4146 
     (Yv. 2268a s přetiskem „Olymphilex 88“) 
  TOGO  1985 Yv. Mi. BF275 (268/75) 
 
NERLINGER Manfred (Spolková republika N ěmecko)  – bronz ve váze super-těžké na 110kg 
FM Z  NSR  1984     známkový sešitek na pomoc sportu  
     (se 6 hodnotami Yv. 1331 / Mi. 1499) 
  GRENADA 1996 Yv. 2902 (2895/903) Mi.  
    1996 Yv. BF430 Mi.  
    (postava s jeho jménem, ale reprodukce od Kakousis 1896) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z italského originálu připravil Laco Kajaba  
Pokračování příště                                                                                                                                                   
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Oheň pro Rio 2016 

Byli jsme u toho 
  Když jsme se s Pepíkem Kočím v květnu roku 2012 zúčastnili světového veletrhu olympijských 
sběratelů v Athénách a na Panathinaiko stadiu sledovali na vlastní oči slavnostní předání olympijského 
ohně Londýnu, který se  jako hostitelské město chystal na  Hry XXX. Olympiády nového věku, dali jsme 
si slib, že se do kolébky olympijských her ještě vrátíme. A to přímo na půdu Starověké Olympie a nejlépe 
v době zapálení olympijského ohně. 

  Jak byl znám termín zapálení ohně pro Hry XXXI.  olympiády v Riu 2016, tak jsme naplánovali náš 
výlet. Jednoho zimního večera sedli k internetu a překvapivě rychle měli v rukou letenky a objednávky 
hotelů v Olympii a Athénách. 19. dubna jsme vyrazili i s našimi dražšími polovičkami do Vídně, odkud 
jsme letecky zamířili do Athén. Zde jsme si nedaleko letiště zapůjčili auto a večer jsme se již hlásili 
v Olympii v hotelu Inomaos. Již večerní procházka po Olympii, která má necelých 1000 obyvatel, nám 
ukázala, že Olympia je jiná než to, co jsme  viděli po cestě. Zde pěkné, upravené ulice. Všude plno 
obchodů, obchůdků a restaurací. Zkrátka bylo na první pohled zřejmé, že je zde čilý cestovní a turistický 
ruch, z něhož plynou finance a místní lidé je umí použít. Velký kontrast s Peloponéským poloostrovem,  
kde je půda většinou ladem, sem tam kozy, ovce či krávy spásají trávu, kterou ještě nestačilo ostré jižní 
slunce sežehnout. Jediné co bylo vidět okolo cest byly olivovníky a pomerančovníky, průmyslové objekty 
byly jen ve větších městech.  

  Ve středu 20. dubna se konala generální zkouška zapálení olympijského ohně. Kromě samotného 
vyzkoušení celého ceremoniálu je to i rezerva pro případ, že by druhý den nesvítilo slunce. Za 12 euro 
(důchodci nad 65 let za polovic)  jsme mohli projít branou do míst, kde se minimálně od roku 776 před 
Kristem do roku 394 našeho věku konala pravidelně olympijská klání. V dostatečném časovém předstihu 
jsme zaujali ve vyhrazeném prostoru u chrámu bohyně Héry strategická místa, abychom vlastní akt 
zapálení olympijského ohně dobře viděli. Bylo nám jasné, že druhý den bude vše jinak, ale o tom až 
později.  

  V chrámu bohyně Héry  v  antických dobách hořel po dobu olympiády oheň,  o který pečovaly kněžky. 
A právě průvod 14 žen, představující antické kněžky, celý slavnostní ceremoniál zahájil. Prošly celým 
chrámem na malé prostranství k oltáři bohyně Héry, vedeny dívkou, která udávala rytmus chůze pomocí 
dvou kamínků. Vlastním zažehnutím olympijského ohně byla poctěna řecká herečka Katerina Lehou 
/lehu/, která představovala velekněžku bohyně Héry. U oltáře bohyně Héry odříkala modlitbu: „Apollone, 
králi Slunce a duchu světla, sešli paprsky a zapal posvátnou pochodeň“. Za zvuků flétny pak vložila 
pochodeň do konkávního zrcadla a pomocí slunečních paprsků zažehla olympijský oheň. Při vlastním 
aktu zapálení ohně přihlížející davy, mezi kterými převažovala mládež, absolutně ztichly, aby následně, 
když se objevily plameny posvátného olympijského ohně, propukly v obrovský jásot. Po zapálení 
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pochodně Katerina Lehou přistoupila k jedné z kněžek s hořící pochodní a zapálila misku s antickými 
motivy v jejich rukou. Pak se celý průvod kněžek vydal na starověký olympijský stadión.   

 

  A jak to bylo ve čtvrtek 21. dubna? Opět jsme se vydali včas směrem k ruinám olympijských sportovišť 
a chrámů, kam byl sice tento den vstup volný, jak nám říkali předchozí den, ale bohužel jen pro pozvané 
a akreditované osoby. Takže nám nezbývalo nic jiného, než celý areál obejít a vstoupit na antický 
olympijský stadión branou pro veřejnost. Dvakrát nás kontrovali jako před odletem na letišti a poté jsme 
zabrali místo s pěkným výhledem na celou plochu, kde se bude celý ceremoniál odehrávat.  

  Před zahájením vběhli na protější stranu stadiónu nosiči s vlajkami všech států, které se přihlásily 
k účasti na Hrách XXXI. olympiády v Riu. Ve 12 hodin byl zahájen slavnostní ceremoniál. Mládež oděná 
do sportovních souprav v olympijských barvách vytvořila na hlavním podiu, kterým bývá vždy svah užší 
strany stadiónu u vstupní brány, olympijské kruhy. Pak za zvuků a zpěvu olympijské hymny byla na 
stožár vyzdvihnuta olympijská vlajka. Následovala hymna Brazílie a Řecka se vztyčeních obou vlajek. 
Herec Yiannis Stankoglou přednesl báseň Takise Doxase „Světlo Olympie“ a pak došlo na řadu projevů: 
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první přednesl starosta starověké Olympie, pan Efthymios Kotzas, následoval krátký projev předsedy 
organizačního výboru Rio 2016, pana Carlose Arthura Nuzmana. Poté promluvil předseda MOV, pan 
Thomas Bach, který zdůraznil, že Rio de Janeiro s podporou všech Brazilců poskytne velkolepé jeviště a 
předvede to nejlepší z lidského ducha. Poslední projev měl předseda olympijského výboru Řecka pan 
Spyros Capralos. Všichni přáli hrám v Riu úspěch. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželo velké množství 
hodnostářů MOV a národních olympijských výborů, včetně prezidenta Řecké republiky Prokopise 
Pavlopulose a zástupců řecké vlády a brazilské delegace. V ní ovšem chyběla brazilská prezidentka 
Dilma Rousseffová, jejíž cesta byla zrušena, protože čelí obžalobě. Vybraní hosté se odebrali ze 
stadiónu k chrámu bohyně Héry, kde byl připraven vlastní akt zapálení ohně. Ve 12:52 hod. zažehla 
olympijský oheň velekněžka Katerina Lehou, stejně jako den předtím při generálce. Pak se všichni 
přesunuli na antický olympijský stadión, kde slavnostní ceremoniál pokračoval tanečním vystoupením 
čtyř desítek tanečníků a tanečnic, hrající role kněžek, bohyň a mužské mládeže v plisovaných 
archaických kostýmech ve světle modré barvě a olivově zelené, dvou charakteristických barvách 
řeckých krajin. Ve dvou etudách provedli choreografii inspirovanou starověkým Řeckem za zvuků flétny, 
lyry, dud a perkusních nástrojů.  
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  Po tanečním vystoupení prošel svahem průvod kněžek s velekněžkou Katerinou Lehou, nesoucí misku 
se zapáleným olympijských ohněm, až k malému kamennému podiu, kde od misky zapálila pochodeň a 
poté předala oheň prvnímu běžci celé dlouhé olympijské štafety.  

  Tímto prvním běžcem olympijské štafety se stal řecký gymnasta Eleftherios Petrounias, který má 
zajištěno místo v gymnastických soutěžích v Riu 2016 a je úřadujícím mistrem světa ve cvičení na 
kruzích z Glasgowa.  V roce 2015 ještě dokázal zvítězit ve cvičení na kruzích na ME v Montpellier a na I. 
evropských olympijských hrách v Baku. Od Kateriny Lehou obdržel Petrounias ještě olivovou větvičku, 
která byla krátce předtím uříznuta jako symbol cti a vítězství. Oba spolu vyčkali než jedna z tanečnic 
vypustila bílou holubici šířit olympijské ideály přátelství a míru na celém světě. Petrounias s pochodní a 
olivovou ratolestí oběhl celý olympijský stadión a branou, kterou jsme na stadión dopoledne vcházeli, 
vyběhl, směrem k sídlu Mezinárodní olympijské akademie. Před sídlem Mezinárodní olympijské 
akademie v parku je památník, věnovaný zakladateli novodobých olympijských her, Pierru de 
Coubertinovi. A zde bylo po jeho smrti uloženo jeho srdce. Petrounias se poklonil památce de 
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Coubertina a u brány parku předal olympijskou pochodeň prvnímu běžci z pořádající země. Tím byl 
určen bývalý hráč volejbalu Giovane Gávio, dvojnásobný olympijský vítěz (1992, 2004), čtyřnásobný 
vítěz Světové ligy (1993, 2001, 2003, 2004) a mistr světa z roku 2002. Pak již následovali další a další 
běžci prvního úseku štafety přes Řecko, který skončil 27. dubna v Athénách, kde byl posvátný plamen 
předán organizátorům Her XXXI. olympiády v Riu při slavnostním ceremoniálu na Panathinaiko stadiu. 
Druhý úsek olympijské štafety skončí v srpnu na stadiónu Maracana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Slavnostní zapálení olympijského ohně je velice působivý akt a celý ceremoniál připomínkou dlouhé 
tradice antických olympijských her, trvající více než 11 století. To jsme si uvědomili, když bylo vše 
skončeno a nám zůstaly jen nevšední zážitky na dva dny v řecké Olympii. Cesta za olympijským ohněm 
se vydařila.            

  Řecká pošta v  Olympii používala v den 
zapálení olympijského ohně příležitostné 
razítko, které jsme si samozřejmě nenechali 
ujít. Vedle příležitostného razítka vydala 
Řecká pošta personální známku, kde je vedle 
známky z roku 2008 s námětem hlavice 
jónského sloupu na kuponu stylizovaný 
olympijský oheň a řecký nápis Olympijský 
plamen 2016. 
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  Dalších sedm příležitostných razítek bylo 
používáno v průběhu prvního úseku štafety přes 
Řecko (Zakyntos, Preveza, Soluň, Alexandroupoli, 
Larisa, Athenská Akropole a Panathenaiko stadio). 
Pošta vydala k celému prvnímu úseku štafety ještě 
tiskový list, který obsahuje deset již zmíněných 
známek z roku 2008. Na osmi kupónech vedle zná-
mek jsou natištěna používaná příležitostná razítka, 
na dvou kuponech je stylizovaný olympijský oheň.                                                                                                                                             
                                                                         -jpb- 
 

   Vzhledem k tomu, že p říští číslo je plánováno jako monotématické a bude celé v ěnováno Hrám 
XXXI. olympiády Rio 2016, tak p říspěvek o zapálení olympijského ohn ě je jedinou zmínkou o 
blížících se olympijských hrách.   

 

 
Kdo z Vás ví, proč byly svěží československé známky Dvouletý 
hospodářský plán z roku 1947 (Pof. 447-448) opatřeny červeným 
přetiskem s olympijskými kruhy, nechť se o to podělí s ostatními a 
sdělí to redaktorovi Zpravodaje. 


