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Zimní olympijské hry ve Svatém Mořici  
   Chtěl bych se vrátit do historie ZOH a několika obrázky připomenout  
zimní olympijské hry, které hostil Svatý Mořic.  
   Nejdříve II. ZOH 1928, které se konaly ve dnech 11.-19.2.  

   Pohled na olympijský stadión s přírodním ledem, kde se tehdy konaly soutěže v krasobruslení a hrál olympijský 
turnaj v ledním hokeji za účasti sedmi mužstev. Hokej tehdy vyhrála Kanada před Švédskem a Švýcarskem. ČSR 
skočilo až na šestém místě. 

Fotografie mužstev Kanady a Švýcarska   
 
   Na dalších třech filatelistických celistvostech jsou vzácné, hledané a vysoce ceněné nálepky s náměty: lední 
hokej, skoky na lyžích a plakát II. ZOH s horami, švýcarskou a olympijskou vlajkou. 
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     Po dvaceti letech, v roce 1948, se V. 
ZOH vrátily do Svatého Mořice. Švýcarská 
pošta vydala k ZOH 4 známky a mezi nimi 
byla také známka hokejového brankáře, 
první známka na světě s tímto námětem.  
 
   Čtyřblok s výše zmíněnou známkou hoke-
jového brankáře se vzácným razítkem 1.2. 
1948, kdy byla neděla a pošta byla zavřená.  

   Pohled odeslaný z olympijského Sv. 
Mořice 6.2.1948 do Dvora Králové 
s podpisy sportovců.  
   Jen pro doplnění v hokeji tehdy 
zvítězila Kanada, před ČSR a 
Švýcarskem. 

                                             
Arnošt Kasowitz 

       
 
     Dne 30. ledna 2006 oslavil významné životní jubileum - 70 let - úspěšný sportovní střelec, 
zasloužilý mistr sportu, pan Ladislav FALTA.  
    
     Na olympijských hrách 1972 v Mnichově vybojoval naši první olympijskou pistolovou medaili a to v rychlopalbě. 
Byl účastníkem i OH 1964 (9. místo) a OH 1968 (10. místo). Na MS získal 2 zlaté a po jedné stříbrné a bronzové 

medaili. Z ME má 6 zlatých, dvě stříbra 
a jeden bronz. Vedle rychlopalby 
dosáhl na cenné kovy ve standardní a 
velkorážové pistoli. Své největší 
úspěchy dosáhl jako člen Dukly Plzeň.  
Po ukončení sportovní dráhy pracoval i 
jako státní trenér pistolových disciplin. 
Střelectví se věnuje i v současnosti a to 
jak v ČSS, tak i ve Sdružení 
sportovních svazů (praktická střelba). 
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12.OLYMPIJSKÁ BURSA SBĚRATELŮ V LAUSANNE 
     Olympijské muzeum v Lausanne bude opět patřit olympijským sběratelům všeho druhu. Sběratelé 
filatelistických, mincovních, odznakářských i jiných artefaktů se sejdou ve dnech 2.- 4.června a k dispozici jim bude 
zdarma vstup na zmíněnou bursu i do prostor Olympijského muzea. 
     Přihlášky a objednávky stolů nutno zaslat nejpozději do 1.května, cena za stůl na celé tři dny 220.- CHF. 
Ubytování v různých hotelech Lausanne v cenách od 124 do 247 CHF za dvoulůžkový pokoj. Podrobnosti 
zájemcům sdělím na požádání.     
Koná se však řada dalších burs a výměnných akcí, 
vyberte si : 
12.3.2006 Kolín nad Rýnem 
9.4.2006  Vídeň (více níže) 
22.- 23.4.2006 Hamar (Norsko) 
17.6.2006 Ofenbach (Německo) 
28.-30.7.2006 BO (Norsko)            -jp- 
 

 
Burza ve Vídni 
          MOSA - společnosti rakouských sportovních 
fialtelistů (obdoba Olympsportu) pořádá v neděli 9.4.2006 
od 10.00 do 13.00 hod. v centrále filatelistů Koppstrasse 
100, 1160 Wien burzu zaměřenou na sportovní materiály. 
Rádi by případně uvítali přítomnost "příhraničních" 
českých sportovních filatelistů.  
     Zúčastňuji se občas jejich jednání a občas se tam obje-
ví zajímavé materiály. 
                                                       Josef Kočí, člen MOSA 
 

 
AUKCE NA WEBU 
     V těchto dnech probíhá 6. písemná aukce filatelistic-
kého materiálu s uzávěrkou 19.4.2006. Katalog aukce je 
k dispozici na www.filatelia-novosad.sk. 
     V této aukci se nabízejí materiály poštovní historie, 
celiny, celistvosti, cenzura, pohlednice, Zeppelínová pošta, 
dopisy z Napoleonské a Pruské války, polní pošta, polární 
pošta, vlaková a lodní pošta, misie OSN a neposlední řadě 
také Olympijské hry a sport a v menší míře také materiály 
dalších sběratelských oborů.       
     Katalog je optimalizovaný pro vyhledavač Internet Explorer. Při použití jiného vyhledavače se nezobrazí 
obrázky korektně. Pokud by při prohlížení obrázků nastal problém, můžete se obrátit na mailovou adresu 
novosad.ob.sop@stonline.sk a zpět obdržíte scany obrázků těch položek, o které požádáte. 
                                                                   Ing. Robert Novosad 
 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: J. Petrásek, A. Kassowitz, L. Janoušek a J. Kočí  
 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
    

Uzávěrka příštího čísla je 1. června 2006  
 

                                              OLYMPSPORT  
                                              zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
        E mail: olympsport@iol.cz       
 
Předseda      ing. Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod 
Místopředseda     Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Sekretář      Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 
Pokladník      Bedřich Polák, d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 
Redaktor      ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno 
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