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Prehlad príležitostných športových pečiatok SLOVENSKO 2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                   1.                                    2.                                   3.                                       4. 
 

  1. - 27.01.2016, Bratislava 1, ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, otvorenie 
  2. - 31.01.2016, Bratislava 1, ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, ukončenie 
  3. - 21.04.2016, Žilina 1, Peter SAGAN, majster sveta v cestnej  cyklistike 2015 
  4. - 05.05.2016, Košice 1, Deň mesta Košice, Sándor (Alexander) PROKOPP, OH 1912 

Stockholm, víťaz v športovej streľbe z vojenskej pušky na 300m 
 

 

 

 

 
 

 
                                   5.                                    6.                                     7.                                     8. 
   

  5. - 21.05.2016, Myjava, Zlatý Belehrad 1976 (40 rokov od zisku titulu futbalového majstra 
Európy) 
  6. - 10.06.2016, Bratislava 1, ME vo futbale 2016, Francúzsko, SFZ - Slovenský futbalový zväz 
  7. - 03.08.2016, Bratislava 1, Peter Sagan – najbojovnejší cyklista Tour de France 2016 
  8. - 19.08.2016, Bratislava 1, OH Rio 2016, canoe slalom, zlato – bratranci Škantárovci – C2, 

striebro – Beňuš – C1 (medailisti na OH 2016) 

 

 

 

 

 

 
                                     9.                                    10.                                   11.                                12. 

 
  9. - 27.08.2016, Bratislava 1, XV.paralympijské hry Rio de Janeiro 2016, Paradko (maskot) 
10. - 09.09.2016, Piešťany 1, Fenomén cyklistiky 
11. - 23.09.2016, Bratislava 1, Privítanie úspešných slovenských paralympionikov, medaily 5-3-3 
12. - 02.10.2016, Košice 1, 93.Medzinárodný martón mieru 
13. - 15.11.2016, Bratislava, WTA Final 2016 Singapur  
        Prvé miesto, Dominika Cibulková  (tenis) 
14. - 27.-31.01.2016 (kašet), Slovenská pošta,  

        ISU Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní  
 
 
 
 
spracoval PO (stamptk@atlas.sk)                                                           13.                             14. 
 

http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-me-v-krasokorculovani-v-bratislave-otvorenie
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-den-mesta-kosice
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-majstrovstva-sveta-v-cestnej-cyklistike-2015-peter-sagan
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-me-v-krasokorculovani-v-bratislave-ukoncenie
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-oh-rio-2016-canoe-slalom
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-zlaty-belehrad-1976
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-me-vo-futbale-2016
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-peter-sagan-najbojovnejsi-cyklista-tour-de-france-2016
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-93-medzinarodny-maraton-mieru
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-privitanie-uspesnych-slovenskych-paralympionikov
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-fenomen-cyklistiky
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-xv-paralympijske-hry-rio-de-janeiro-2016
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-dominika-cibulkova-wta-final-2016-singapur-prve-miesto
http://www.pofis.sk/katalog/produkty/peciatka-2016-me-v-krasokorculovani-v-bratislave-2016
mailto:stamptk@atlas.sk
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Jozef Herda 
strieborná medaila v zápasení OH Berlín 1936  
Život na žinenke 
Igor Machajdík, Národné športové centrum 

   Keď sa 17- ročný tovariš s výučným listom 
vo vrecku zamýšľal po „vykopnutí" 
z trnavského Coburgu ako ďalej, pretože zlá 
doba všade naokolo velila prežiť a práce bolo 

málo, pomohla zhoda okolností. Mladík sa 
dostal do Prahy a ako vyučený zámočník sa 
uchytil v továrni na výťahy. Ako pohybový 
talent chcel od života viac. Šport, dynamika, 
súťaženie, to mu chýbalo. 
   Keď ho kamaráti zaviedli do AFK Stráž 
bezpečnosti, kde dominovala ťažká atletika, 

s prostredím sa stotožnil okamžite. Techniku 
vzpierania, ktorým začal, zvládol zakrátko, no 
ako ryba vo vode sa začal cítiť až na 
zápasníckej žinenke. Telocvičňa, kde zvádzali 
súboje zápasníci, sa stala jeho novým 
domovom. Ku konci roka 1928 vyhral Jozef 
Herda na klubových pretekoch svoj prvý zápas 
a onedlho získal na majstrovstvách Moravy a 
Sliezska aj premiérové turnajové prvenstvo. 
Zápasil v ľahkej váhovej kategórii vyše osem 
rokov, čo si vyžadovalo disciplínu pri strážení 
kilogramov a udržovaní hmotnosti. Sám Herda 
neskôr spomínal: „Často som musel zhodiť 
pred zápasom aj tri kilogramy, aby som v nej 

zostal. Myslím, že za tých osem rokov som 
zhodil vyše 400 kilov." 
   Juniorský titul majstra republiky v roku 1930 
výrazne signalizoval kvality i ambície 
zápasníka, na konte ktorého pribúdali úspechy 
na žinenke akoby úplne samozrejme a bez 

problémov. Bez svojej povestnej húževnatosti 
a tréningo vého úsilia spojeného s talentom by 
však úspechy neprišli. V nasledujúcom roku sa 
Herdovi definitívne podaril prienik do 
zápasníckej elity. Dokázal poraziť napríklad 
olympijského medailistu Jindřicha Maudra, ale 
už aj zahraničných súperov. Olympijské hry 
1932 v Los Angeles mal na dosah, chýbalo 
jediné peniaze na cestu a pobyt. Na olympijskú 
loď sa rodený Trnavčan nedostal. O dva roky 
neskôr bojoval Herda na rímskych 
majstrovstvách Európy, výsledné šieste miesto 
sa mu málilo. 
   Rok 1935 bol v športovej kariére Jozefa 

Herdu prelomový.   Prestup z   AFK  do  nového  
lubu Waldesu Praha mu prospel a spolu s ním 
aj jeho dvom bratom, Emilovi a Jánovi, ktorí sa 
taktiež v „stovežatej" uchytili a taktiež zápasili. 
Počas siedmich rokov vybojoval Jozef v drese 
AFK   štyri   stovky   domácích  a  tri  desiatky 

medzinárodných stretnutí s vyše 90 
percentnou úspešnosťou. Waldes bol v čase 
jeho príchodu miniklubom s troma borcami 
a jedným funkcionárom, o sedem rokov sa 

klub rozrástol na 120 členov. Po zlomyseľnom 
ročnom dištanci zo strany jeho bývalého klubu 
AFK, počas ktorého sa Jozef venoval aj 
atletike, tvrdo trénoval, udržiaval sa vo 
fyzickej pohode, ale získaval do klubu aj nové 
talenty, po príchode na súťažné žinenky priam 
exceluje.  Jeho bilancia 
olympijského roka 
1936 je obdivuhodná. 
Suverénne potvrdil 
oprávnenosť olympij- 
skej nominácie, a to 
nielen vo „svojom" 
gréckorímskom štýle, 

ale aj vtom voľnom, 
v ktorom potom pre-
pustil miesto ďalšiemu 
borcovi. Olympijské 
vystúpenie Jozefa 
Herdu je už známe, na 
žinenke v Duetschlandshalle dominoval 
postupne nad Švajčiarom Hollingerom, 
Maďarom Kálmánom a po voľnom treťom kole 
aj nad Talianom Molfinom, ktorý nemohol 
uveriť, že po 13 minútach a 37 sekundách ho 
Herda zdolal. Škoda tesnej prehry 1: 2 s Fínom 
Koskellom, hlavne, ak sa vynorili pochybnosti 
o objektivite rozhodcov. Aby mal striebro, 

musel náš zápasník zdolať Estónca Välliho, čo   
sa mu podarilo. Jozef Herda v drese 
Československa získal ako prvý slovenský 
športovec olympijskú medailu (ak nerátame 
slovenských rodákov v drese Uhorska do roku 
1918).  
   Jozef Herda zaslúžene vychutnával svoj 
strieborný úspech. Na pražskú stanicu ho 
prišiel privítať sám továrník Waldes a majiteľ 
klubu Waldes Praha (Herda bol jeho členom), 

ktorý ho okamžite vymenoval za kontrolóra 
s týždenným platom 250 korún. O pár 
mesiacov sa olympionik oženil s Annou 
Daitlovou a už vtedy plánoval prípravu na 
následujúcu  olympiádu   v   roku  1940.  Žiaľ, 
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Hitler mal vtedy celkom iné plány, vojna 
dostala aj zápasenie na lopatky. 
   Počas 2. svetovej vojny sa náš zápasník 
vrátil na Slovensko do Bratislavy. Ešte 4. mája 

1942 získal klubu Waldes Praha bod proti 
Bohemiansu a 15. mája bol už účastníkom 
majstrovstiev Slovenska. 
   V civilnom živote sa uchytil ako školník. 
Školské prostredie ho inšpirovalo k propagácii 
zápasenia medzi deťmi a na žinenky sa mu 
darilo pritiahnuť veľa talentov z bratislavských 
škôl. Okrem trénerskej a organizátorskej práce 
si Herda stále udržiaval vysokú výkonnosť a 
reprezentoval Slovensko v medzištátnych 
stretnutiach. Víťazil aj po skončení vojny. 
Humorne pôsobil zápas, v ktorom sedemdesiať 
kilogramov vážiaci Herda nastúpil proti 140- 
kilogramovému Růžičkovi. Herdove svalnaté 

ruky nevedeli ani len oblapiť horu mäsa, ktorá 
mu bola súperom, a predsa položil svojho 
protivníka na lopatky. Diváci sa výborne bavili. 
Pamätníci dodnes spomínajú, ako inkasant 
elektriny Herda nabehal denne v práci s veľkou 
taškou plnou účtov a peňazí desiatky 
kilometrov a večer dorazil na tréning a 
„odmakal" ho naplno. 

   Mal 39 rokov, keď si obliekol poslednýkrát 
reprezentačný dres, v roku 1949 v bývalom 
Sovietskom Zväze, ale ten záverečný medzi-
národný zápas vybojoval až v roku 1956 v bra-
tislavskom PKO ako 46-ročný. Náš 124-
násobný reprezentant pôsobiaci postupne v 

Stráži bezpečnosti, Waldese  Praha, 
bratislavskom ŠK, Ursuse, Lokomotíve či 
Dunajplavbe ako pretekár, tréner, funkcionár i 
rozhodca strávil na žinenke a v jej okolí celý 
život. Jeho legenda žije dodnes.  

   A ještě malý dodatek k předchozímu článku: 

Klub Waldes Praha, jehož členem byl Jozef 
Herda v letech 1935-41, založil a sponzoroval 
Jindřich Waldes, významný český podnikatel 
židovského původu, vlastenec a mecenáš 
umění. Jeho vynález – zakladačka, přístroj na 
zakládání pružin do stiskacích knoflíků 
(patentek), to byl základ pro další rozvoj firmy, 
které dal název Waldes Koh-i-noor. Hlavní 
výrobu přesunul v roce 1907 do pražských 
Vršovic a za třecet let vybudoval Waldes velký 
koncern s pobočkami po Evropě i v New Yorku. 
   Waldesova značka, Miss KIN, kterou většina 
z nás ještě pamatuje, vznikla na lodi plující 
roku 1912 do USA, kde Jindřich Waldes potkal 

slečnu Elizabeth Coyne, která si vložila do oka 
Waldesovu patentku. František Kupka 
namaloval Miss KIN v olejových barvách 
a Vojtěch Preissig zhotovil firemní logo, které 
chránilo výrobky Koh-i-noor od roku 1913 
a postupně se stalo jednou z našich 
nejdražších značek období první republiky.  
   V roce 1939 byl Jindřich Waldes pro svůj 
židovský původ zatčet gestapem a dva roky 
vězněn v koncentračních táborech. V roce 
1941 ho jeho rodina, kterou Jindřich nechal 
před válkou emigrovat do USA (on sám se 
z vlasteneckých důvodů rozhodl zůstat 
v Československu), z nacistického vězení 

vyplatila za osm milionů protektorátních korun. 
Letecky   byl    přepraven    do   Lisabonu,   kde 
nastoupil na loď do New Yorku. Dlouhou plavbu 
však Jindřich Waldes nepřežil a za 
nevyjasněných okolností zemřel v květnu 

1941, v kubánské Havaně, 
kde loď zakotvila během 

cesty. Bylo mu 64 let.  
   Jindřich Waldes měl velký 
podíl na rozvoji zápasnického 
sportu v Československu 
v  30. letech dvacátého stole-
tí.   A proto lze, i když se to 

na první pohled nezdá, do 

sportovního exponátu zaměře-
ného na zápas, zařadit také otisk 
firemního výplatního strojku firmy 
Waldes či perfín s iniciálami WK.  
 

Podklady k článkům dodal  
František Sopko 
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TŘI UTAJENÁ ČESKÁ FOTBALOVÁ RAZÍTKA /1990-1992/ 
 

   Zdá se to být neuvěřitelné, ale i v dnešní době se dají objevit nečekané 

filatelistické „poklady" v podobě neznámých či utajených fotbalových 

materiálů. To se podařilo v loňském roce i mně. Na fotbalové přednášce, 

kterou pořádal KF 00-15 jsem od předsedy klubu dostal tři obálky, které mi 

málem vyrazily dech.  

   Jsou na nich tři OVS, které jsem doposud neznal. Samozřejmě první dotaz 

byl na jejich původ. Ale mnoho jsem se nedozvěděl. Dárce si toho už moc 

nepamatoval, pouze to, že dnes už neexistující podnik zahraničního obchodu 

Transakta pořádal počátkem 90. let s obchodními partnery z německého 

Düsseldorfu a Hamburku, sportovní mítinky, jejichž součástí byl také 

fotbal. Bohužel dvě razítka mají nulový nominál a třetí má 1 KČ. Rovněž 

jsem se nedozvěděl, zda byly 

poštovně použity.  

   Dvě jsou v dobré kvalitě, 

třetí má slabší otisk. OVS z let 

1990 a 1991 měly být použité na 

poště 011 v Josefské ulici na 

Malé Straně, kde nedaleko měla 

firma sídlo v Letenské ulici. 

Třetí razítko bylo asi v provozu kuriózně nedaleko (300 m) od mého bydliště, 

na poště 415 na Jižním Městě-Chodov.  

   OVS na první obálce má datum použití 10.5.1990, ale sportovní mítink se 

konal od 16. do 20. května v Praze. Moc by mne zajímalo, zda byl OVS 

používán i v jiné dny.  

   Druhý otisk byl použitý v 

pondělí 13.5.1991. Podle slabě 

zřetelného textu na pravé 

straně: Footbal, match 25. may, 

1991 Prague se utkání hrálo v 

sobotu 25. května, ale je 

možné, že OVS byl v provozu i 

předešlé dny.  

   Třetí, ryze fotbalový 

otisk, je zajímavý tím, že 

pochází ze soboty 13.6. z Prahy, 

ale zápas, nebo zápasy se hrály 

od 12. do 14. června ve 

Františkových Lázních. Takže 

je možné, že existuje otisk 

výplatního strojku i z pátku 12.6.1992.  

   Naprostým unikátem by bylo získat, nebo objevit dopis poslaný do 

Německa, ale je to po tolika letech dost nepravděpodobné. Ani moc nevěřím, 

že by mohl některý ze členů Olympsportu podat další, podrobnější informace, 

za které bych byl velice vděčný.                   

                                                 Stanislav Kamenický 
 
         

NESTÁRNOUCÍ KOUZLO STANLEYOVA POHÁRU  
 

    

   Jako každoročně vrcholí v červnu kanadsko-americká liga profesionálního ledního hokeje 
finálovým bojem na čtyři vítězné zápasy o Stanleyův pohár.    Rád bych ve zkrácené formě 

připomněl zajímavou historii tohoto hokejového pokladu. Už v roce 1882 zakoupil tehdejší 
britský guver-nér Kanady lord Frederick Arthur Stanley z Prestonu trofej nazvanou Stanley 
Challenge Cup. Určil, aby o ní bojovaly nejlepší týmy Kanady, samozřejmě amatérské, protože 
profesionální v té době ještě neexistovaly. Lord Stanley se však vrátil do Anglie, aniž by někdy 
shlédl utkání mistrovství nebo osobně předával pohár, který nese jeho jméno. A ani nebyl u 
toho, když se hokejový klub z Montrealu stal prvním držitelem trofeje. 
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   Až do roku I907 se ve Stanley Cupu 
dařilo vítězit jen klubům z Montrealu, 
Ottawy a Winnipegu. Ve zmíněném roce 
se prosadilo poloprofesionální mužstvo 

Kenora Thistles, a tím nastal v soutěži 
zásadní zlom, po němž Stanley Cup zcela 
ovládly profesionální kluby. Od roku 1910 
pak o něj bojovaly jen týmy National 
Hockey Association a Pacific Coast Hockey 
League.   
   Po přejmenování NHA na National 
Hockey League přešlo toto právo na 

novou ligu, jejíž nejlepší klub se 
utkával na dva vítězné zápasy. 
Od roku I926, kdy NHL „spolkla" 
konkurenta, přešel Stanley Cup pod 
výlučnou kontrolu NHL, Teprve v roce 

I946 se stala NHL skutečně 
neomezeným pánem a majitelem 
Stanleyova poháru a nižším soutěžím 
nic nepomohly protesty, postupem 
času si všichni na tento stav zvykli, a 
tak může NHL hrdě a právem 
prohlašovat, že Stanley Cup je 
symbolem profesionálního světového 
mistrovství, přestože jiným klubům, 
než vlastním, o tuto slavnou stříbrnou 
trofej bojovat nedovolí. 

                                                                                       Stanislav Kamenický 
 

Jean Lucien Nicolas Jacoby (26. března 1891 - 9. září 1936) byl lucemburský 

umělec, který získal dvě zlaté medaile v olympijských výtvarných soutěžích v roce 1924 v Paříži a 
v roce 1928 v Amsterodamu a stal se tak nejúspěšnějším olympijským umělcem. Jacoby často ve 
svých dílech zobrazoval téma sportu a i dlouho po jeho smrti Lucembursko použilo jeho výtvarné 
návrhy pro vydání poštovních známek k olympijským hrám v roce 1952. 
   Poté, co strávil mládí v Molsheim v Alsasku, Jean Jacoby studoval umění na 
Ecole des Beaux-Arts ve Štrasburku. V letech 1912 - 1918 byl učitelem 
kreslení ve škole Lewin-Funcke v Berlíně, dále pracoval ve Wiesbadenu a poté 
převzal výtvarné oddělení tiskové firmy ve Štrasburku. 
   Mezinárodně známým se stal, když v roce 1923 vyhrál francouzský 
Concours de l'Auto s kresbou Běžec přes překážky. Od roku 1926 do roku 
1934 působil  jako ilustrátor a umělecký ředitel pro dvoje noviny Berliner 

Illustrierte a Grüne 
Post. Založil také 
průvodcovský rozhla-
sový program pro celé Německo, nazvaný   
Sieben Tage. V roce 1934 se přestěhoval 

do  Mulhouse, kde zemřel v roce 1936 na 
srdeční infarkt… 
 
   10.5.2016 vydala Lucemburská pošta 
příležitostnou známku k 125.  výročí naro-
zení a 80. výročí úmrtí Jeana Luciena 
Nicolase Jacobyho. 
Vlevo je kresba Rugby, za kterou získal 
Jacoby zlatou medaili na OH v roce 1928.                         
                                                           -jpb- 
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28. zimní univerziáda Almaty 2017 
 se konala v kazašském největším 

městě, které známe z dřívějška jako 

Alma-Ata, od 29.1. do 8.2. Zúčastnilo 

se jí více než 1600 studentů z 56 zemí 
světa.  

   Kazašská pošta vydala k univerziádě 

8.12.2016 aršík s jednou známkou 
nominální hodnoty 300T a 30.1.2017 

pak ještě jednu známku nominální 

hodnoty 200T.  

   Nejúspěšnější výpravou se stali 
studenti Ruské federace, kteří získali 71 

medailí (29-27-15). Druzí domácí 

studenti brali 36 medailí (11-8-17) a 
třetí univerziádní sportovci z Jižní 

Koreje, země, která bude hostit příští 

zimní olympijské hry (bilance 11-5-5). 
Naše výprava s devíti cennými kovy (2-

2-5) obsadila 11. místo. Zlato získali 

čeští alpští lyžaři 

v soutěži týmů ve 
složení Daniel 

Paulus, Adam Zika, Martina Dubovská a neslyšící Tereza Kmochová, 

kteří ve finále porazili silný tým Rakouska. Druhou zlatou medaili 
získal Jiří Čech ve skicrossu.                                     

   Malý počet získaných medailí lyžařských velmocí ze severu 

Evropy, alpských zemí nebo USA svědčí o tom, že tyto státy 
preferují před účastí na univerziádě jiný způsob v přípravě a 

výchově svých mladých talentovaných sportovců. 

                                                                                  -jpg-                                                                                                                          

 
 

Do dnešního čísla přispěli: Radek Jásek, Laco Kajaba,   
Stanislav Kamenický, Pavol Ondráška, Peter Osuský  

a František Sopko. 
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další 

příspěvky i od Vás. 
 

 

                                                Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2017  
                                                      

 

Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
při České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a   samostatné odborné společnosti Svazu Českých  filatelistů 
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Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9             ladajan55@seznam.cz 
Místopředseda  Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                           joseph.koci@seznam.cz 
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                            divis@olymp-sport.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                           petras.jan13@seznam.cz 

Knihovník        Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky  radek.jasek@seznam.cz 
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