
 
 
 
 
 
 
 

Ročník XL/2007                                                     číslo 1 (133)    
 

ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII 
 
 

ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ  
V ZIMNÍCH SPORTECH A NOVINKY OLYMPSPORTU: 

 
13.1.2007 – ME dvojbobů Cortina d' Ampezzo (Itálie)  
                          Zlato Ivo DANILEVIČ a Roman GOMOLA 
14.1.2007 – ME v rychlobruslařském čtyřboji Collalbo                      
                                                  Zlato Martina SÁBLÍKOVÁ 
25.1.2007 – ME v krasobruslení mužů Varšava                        
                                                       Stříbro Tomáš VERNER 
3. a 6. 2.2007 – MS v biatlonu Anterselva (Itálie),   
                 vytrvalostní závod na 20 km a sprint na 10 km                
                                   Stříbro a bronz Michal ŠLESINGER 

 
16.2.2007 – MS alpském lyžování Aare (Švédsko),  
                    slalom                    Zlato Šárka ZÁHROBSKÁ                            
22.2.2007 – ME v biatlonu Bansko (Bulharsko), sprint  
                    na 10 km                Stříbro Jaroslav SOUKUP            
23.2.2007 – MS v běhu na lyžích Sapporo (Japonsko),  
                    sprint dvojic   
                             Bronz Dušan KOŽÍŠEK a Milan ŠPERL 
 

  25. a 27.2.2007 – MS v běhu na lyžích Sapporo   
                              skiatlon a 10 km volnou technikou               
                       Stříbro a zlato Kateřina NEUMANNOVÁ 
  6.3.2007 – MS ve skikrosu Madonna di Campiglio                                                           
            Zlato Michal KRAUS a stříbro Stanley HEYER 
  9. a 11.3.2007 – MS v rychlobruslení Salt Lake City,  
                             3000 m a 5000 m 
                               Dvakrát zlato Martina SÁBLÍKOVÁ 

 
 

 

SPORTOVCI OD LEDU A SNĚHU NASADILI LAŤKU  
 

PRO DALŠÍ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ HODNĚ VYSOKO!   
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Reaguji trochu později na dopis, který jsem dostal od pana Zdeňka Slováčka nejstaršího 
vloni na podzim. V dopise vzpomínal na léta práce ve vedení Olympsportu, hodnotil práci 
současného vedení Olympsportu a v závěru si postěžoval na velikost písma ve 
Zpravodaji, který je zasílán členům Olympsportu poštou, ve formátu A5. Na malá 
písmenka v článcích mu nestačí brýle a text může číst pouze pomocí lupy. Určitě to není 
problém pouze jeho, a proto vycházíme vstříc jeho požadavku a závažné informace 
budou od nynějška psány větším písmem.   
                                                                                                                              Váš redaktor 
   
ZPRÁVY Z VEDENÍ 
 

   V únoru přišla Smutná zpráva z Vítkova. Na věčnost odešel jeden ze zakládajících členů 
Olympsportu, přítel Karel Hrabčík. Jeho objektem zájmu byl především fotbal, a to nejen na 
zelených trávnících, ale zejména ten filatelistický. Kdo jste Karla Hrabčíka znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. Čest jeho památce!   
 
 

LET  Z JAPONSKA SE KONEČNĚ VRÁTIL 
   Trvalo to, trvalo, po 
několika urgencích na-
šich i České pošty se 
zásilky úspěšně vrátily. 
Při nejbližším rozesílá-
ní materiálů z novin-
kové služby je tedy 
můžete očekávat. 
  

SOUTĚŽ 
   o nejkrásnější spor-
tovní razítko roku 2006 
byla vyhlášena v pos-
ledním čísle našeho 
Zpravodaje. Měli jste 
možnost zaslat svůj tip 
Jardovi Petráskovi na 
tři libovolná razítka bez 
určení pořadí. Výsled-
ky budou zveřejněny 
v příštím čísle. 

 
VÍTE, CO JE TO SKYPE? 
 

   Skype (skajp) je počítačový program, volně, tedy zdarma, šířený na internetu, pomocí kterého můžete zcela 
zadarmo a libovolně dlouho telefonovat po internetu s jinými účastníky, podobně vybavenými. Chce to, aby Váš 
počítač byl vybavený zvukovou kartou a jednoduchými sluchátky s mikrofonem. Kvalita vynikající, doporučuji! 
Pokud  již také skypujete, dejte vědět.  
 
 
PŘIHLÁŠKY K VÝSTAVĚ SPORT-O-NET´07  
   jsou již očekávané. Máme, již přihlášené exponáty z USA, Itálie, Ruska, Filipin, Polska a 
očekáváme další! Ani Ty bys´ se svým exponátem neměl chybět! Podrobnosti byly uveřejněny 
ve zpravodaji 3/2006 a na internetu. Hledej http://web.telecom.cz/olympsport    
                                                                                          Jarda Petrásek 
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NOVINKY OLYMPSPORTU 
 
     Začátek roku 2007 se našim sportovcům opravdu vydařil! Největší úspěchy jsou 
připomenuty na titulní straně tohoto Zpravodaje. Tento příval medailí z vrcholných akcí se 
musel zákonitě promítnout v „razítkové produkci“ Olympsportu.  
 
 BOBY A RYCHLOBRUSLENÍ 
   Hned v lednu 2007 jsme zaznamenali dva velice 
výrazné úspěchy, a to navíc ve sportech, které 
nikdy nebyly naší doménou. V sobotu 13.1. v 
Cortině d´Ampezzo k všemu překvapení sportovní 
veřejnosti náš dvojbob v sestavě Ivo Danilevič – 
Roman Gomola vybojoval titul mistrů Evropy. 
Jednalo se vlastně o závod Světového poháru, 
který se jel jako mistrovství Evropy. Naši v tomto závodě sice obsadili až třetí místo, ale za 
dvojboby USA a Kanady, což jim stačilo k zisku titulu mistrů Evropy. Pošta Praha 6 připomněla 
tuto skutečnost použitím strojového propagačního razítka, které bylo v provozu u její přepážky v 
úterý 23.ledna. 

   Jen o den později, 14.1., 
vyvrcholilo třídenní zápolení na 
mistrovství Evropy 
v rychlobruslařském čtyřboji v 
italském Collalbu. I tady naše 
barvy slavily úspěch. Jeho 
strůjcem nebo vlastně strůjkyní, 
byla věkem ještě juniorka, 

Martina Sáblíková, která triumfovala poprvé mezi dospělými, překonala světový rekord, stala se 
mistryní Evropy a vygumovala tak favorizované Holanďanky a Němky.  I tuto skutečnost 
připomněla pošta Praha 6, tentokrát použitím propagační vložky do výplatního strojku Postalia, 
u stejné poštovní přepážky a ve stejný den jako razítko bobistů, tedy v úterý 23.ledna.  
   Martina Sáblíková se se ziskem titulu mistryně Evropy nespokojila a 4.3. 2007 v kanadském 
Calgary ve finále Světového poháru na vytrvalostních tratích 3000 a 5000 m potvrdila svoje 
postavení a získala Světový pohár za sezónu 2006/07. A báječnou sezónu završila o týden 
později v Salt Lake City, kde se stala mistryní světa na tratích 3000 a 5000 m. Na trati 5000 m 
navíc vytvořila nový světový rekord. Tyto výsledky nenechaly chladnou ani Českou poštu, která 
nejen pro nás připravila příležitostné ruční razítko, které bude používáno na poště ve Žďáru nad 
Sázavou 1. Termín v době vydání tohoto čísla ještě nebyl známý.  
 

   Ke každému z uvedených razítek připravil Olympsport jeden přítisk na celinové dopisnici 
(CDV). A víte, že Olympsport pro své členy i další zájemce organizuje novinkovou službu. 
Objednat si můžete CDV čisté nebo s otisky všech sportovních razítek, na jejichž tvorbě se 
Olympsport podílí. No a to jsou skoro všechna. Přihlásit se k odběru můžete u B.Poláka, 
Svrkyně 47, Velké Přílepy 
 
ŠÁRKA ZÁHROBSKÁ 
   16.2.2007 se ve švédském Aare přepisovaly 
české sportovní dějiny. Na mistrovství světa 
v alpském lyžování se o to ziskem titulu mistryně 
světa postarala sympatická Šárka Záhrobská, 
která dokázala ve slalomu speciál porazit celou 
světovou špičku. Ani tento fantastický úspěch nezůstal bez odezvy Olympsportu. Ten připravil 
celinovou dopisnici s přítiskem a na tradičním místě, u přepážky pošty Praha 6, bylo v úterý 
27.2. 2007 používáno strojové propagační razítko, připomínající triumf Šárky Záhrobské. 
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KATEŘINA NEUMANNOVÁ 
   Kateřina se na letošním mistrovství 
světa v klasickém lyžování 
v japonském Sapporu chtěla rozloučit 
s velkým lyžováním. Podařilo se. 
Loučení to bylo vskutku královské. 
Nejdříve brala stříbro ve skiatlonu, aby 
podobně jako na ZOH v Turíně napsala zlatou tečku. 27.2.2007 získala při svém posledním 
individuálním závodě na mistrovství světa zlato ve své parádní disciplíně 10 km volnou 
technikou. Zisk titulu mistryně světa připomenul Olympsport příležitostnou dopisnicí s přítiskem 
a pošta Praha 6 použitím propagační vložky do výplatního strojku Postalia v úterý 6.3.2007. A 
jak to bude s Kateřinou Neumannovou? Vydrží to bez lyží? Za dva roky se bude mistrovství 
světa v klasickém lyžování konat u nás ..... 
 
MICHAL ŠLESINGER      
   Na mistrovstvích světa v biatlonu se našim 
barvám daří. Připomeňme úspěchy Zdeňka Vítka, 
Kateřiny Holubcové a Romana Dostála z minulých 
mistrovství světa. Na to letošní v italské Anterselvě 
nezapomeneme díky skvělým výkonům Michala 
Šlesingera. V úvodním vytrvalostním závodě na 20 
km prohrál o necelých pět vteřin s legendou tohoto 
sportu Norem Ole Einar Björndalenem a získal 
stříbrnou medaili. Že se nejednalo o náhodný výsledek dokázal v následném stíhacím závodě 
na 12,5 km. Příliš dlouhé otálení a následná chyba při posledním výstřelu stály Michala medaili. 
Ale i čtvrté místo se počítá. Co se nepodařilo ve stíhačce, to se zdařilo ve sprintu na 10 km a 
byla z toho druhá medaile – tentokrát z bronzu. Postupku Michala Šlezingera (2.,3.,4. místo) 
pěkně doplňuje 5. místo štafety, za kterou finišoval právě Michal. Olympsport připravil návrh 
propagační vložky do elektronického výplatního strojku, který by mělo k orážení svých zásilek 
používat Sdružní sportovních svazů ČR, Praha 7. Termín 
používání není zatím dohodnutý. 
     
VĚRA RŮŽIČKOVÁ 
   Olympijské vítězství gymnastického družstva žen na OH 
v Londýně 1948 bude připomenuto v Brně v sobotu 
31.3.2007 na přepážce pošty Brno 2 při setkání 
Olympsportu. Na razítku je Věra Růžičková, původně 
náhradnice v gymnastickém družstvu žen, ale po 
onemocnění Elišky Misákové, pevná součást 
československého týmu. 

 

JARNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V BRNĚ 
  

      se uskuteční 31.3.2006 od 8 hod. v zasedací místnosti autobusového 
nádraží na Zvonařce. Ale pozor! Ne v zasedací místnosti jako minule, tu nám 
v mezičase proměnili na kanceláře. Tentokrát se sejdeme v zasedací 
místnosti v I. patře budovy, která stojí u nekryté parkovací plochy a vchod 
se nachází vzadu, na ulici Rosická. V případě nejasností volejte na číslo 
mobilního telefonu organizátora setkání Jana Petráse 732 376 056.             
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AMERICKÝ SOKOL NA POŠTOVNÍCH RAZÍTKÁCH 
 

   Sokolské hnutí má svůj jednoznačný původ v českých zemích a časově můžeme jeho vznik datovat do začátku 
druhé poloviny devatenáctého století. Jména jako Malypetr, Tyrš, Fügner a teď bychom mohli pokračovat ještě 
dlouho, mají vznik sokolského hnutí na svědomí. A to dodejme, že prakticky v zápětí po vzniku Sokola se toto hnutí 
šířilo do řady dalších států po celém světě. Asi nejdříve se Sokol dostal do USA díky značnému počtu 
přistěhovalců do této země. Vznik amerického Sokola datujeme roku 1865, kdy byl učiněn první pokus v St.Louis, 
který ještě nebyl úspěšný. O rok později, přesně řečeno 19.srpna 1896 byla založena Tělocvičná jednota Sokol v 
Chicagu. Roku 1878 byl v Chicagu uspořádán první sjezd krajanských sokolských spolků, který vyústil v ustavení 
Národní jednoty sokolské ve spojených obcích Severní Ameriky. Iniciativu ke sjezdu a k vytvoření splečného 
ústředí dal Sokol v New Yorku. 
   Při druhém sjezdu amerických sokolů, uspořádaném v srpnu 1880 v Clevelandu ve státě Ohio, udělila americká 
Národní jednota sokolská M.Tyršovi jako "otci tělocviku českého" čestné členství. Dnes je Amarican Sokol 
Organisation (AOS) se sídlem na 6426 W.Cermak Rd, Berwyn, ILL.60402 nejlépe organizovanou tělovýchovnou 
organizací s více jak 250 000 členy. Rozdělena je do 6 žup (distriktů) a to: 
 Eastern District se sídlem v New Yorku N.Y. 
 Northeastern District se sídlem v Clevelandu, OH. 
 Central District se sídlem v Brookfieldu, ILL. 
 Western District se sídlem v Omaha, NE. 
 Southern District se sídlem v Dallasu, TX. 
 Pacific District se sídlem v Los Angeles, CA. 
Mimo AOS, která je největší sokolskou organizací v USA, působí zde ještě tyto sokolské organizace : 
 Union of Czech Catholic Sokols, 
 Federation of D.A. Sokol of America, 
 The Slovak Gymnastic Union Sokol of America, 
 The Slovak Catholic Sokol a 
             Polish Falcons (sokolové) of America. 
   V průběhu své historie bylo vydáno mnoho pohlednic,vignět, kašetů a různých nálepek, ale také artefakty 
filatelistického ražení, jako jedna poštovní známka US pošty, dvě příležitostná razítka prvního dne vydání (PR1), 
otisky výplatních strojů (OVS) a ruční (PR) a strojová (SR) propagační a příležitostná razítka. Právě jim, jako 
plnohodnotným filatelistickým materiálům, se budeme věnovat v našem článku : 
 
OTISKY VÝPLATNÍCH STROJŮ 
 
OVS 1.  CHICAGO / ILL. P.B. / METER / 563829              15.2. a 24.- 27.6.1965- 
PHYSICAL FITNESS / logo SOKOL / THROUGH GYMNASTIC  
V levé části oficiální emblém AOS. Výplatní stroj typu Pitney-Bowes, 
otisky v modré barvě. S datem 15.2 ke 100.výročí založení US 
Sokola, v červnu k XI.sletu AOS 
 
 
 
 
 
OVS 2.  CITY / STATE  P.B. / METER / 000000    26.6.1969 
PHYSICAL FITNESS / logo SOKOL / THROUGH GYMNASTIC / XII SLET / AMERICAN SOKOL / JUNE 26 - 29 
1969 
Zkusmý tisk (essay) OVS systemu Pitney 
Bowes v červené barvě k sokolské 
filatelistické výstavě v Berwynu při příležitosti 
XII.sletu AOS. Otisky vyrobeny pouze v den 
zahájení akce.  
 
 
OVS 3.  BERWYN / ILL.  P.B. / METER / 183272   26.- 29.6.1969 
PHYSICAL FITNESS / logo SOKOL / THROUGH GYMNASTIC / XII SLET / AMERICAN SOKOL / JUNE 26 - 29 
1969 
OVS s oficiálním emblémem AOS k sokolské 
filatelistické výstavě. 
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OVS 4.  BERWYN / ILL.  P.B. / METER / 183272   -28.6.- 2.7.1972- 
"SOKOL SLET" / Vienna Austria / U S A Sokols Participate / 1972  
Připomenutí sokolského sletu, který se konal ve 
Vídni. 
 
 
 
 
 
OVS 5.  BERWYN / ILL.  P.B. / METER / 183272   21.- 24.6.1973 PHYSICAL 
FITNESS / logo SOKOL / THROUGH GYMNASTIC / AMERICAN SOKOL / GYMNASTIC FESTIVAL / JUNE 21 - 24 
1973 
OVS systemu Pitney Bowes v červené barvě s 
oficiálním logem AOS. 
 
 
 
 
 
 
POZOR! Otisk štočku, který je do výplatního 
stroje namontován "vzhůru nohama" byl 
používán pouze 24.6.1973. 
 
 
 
 
OVS 6.  CITY / STATE  P.B. / METER / 000000     
logo SOKOL / AMERICAN SOKOL / XIV SLET / "NAZDAR" 
OVS soustavy Pitney Bowes ke XIV.sletu AOS. 
Zde použití jako essay bez uvedeného data. 
  
 
 
 
 
 
OVS 7.  BERWYN / ILL.  P.B. / METER / 183272             23.- 26.6.1977 
logo SOKOL / AMERICAN SOKOL / XIV SLET / "NAZDAR"  
Otisk OVS v červené barvě. 
 
 
 
 
 
 
 
OVS 8.  FORT WORTH / TEX. P.B. / METER / 144003          24.- 28.6.1981 
Logo SOKOL /  SOKOL ROUNDUP / FORT WORTH / TEXAS / JUNE 24.- 28, 1981 
OVS v červené barvě k XV.sletu AOS. 
 
 
 
 
 
PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA 1.DNE VYDÁNÍ 
 
PR1 1.  WASHINGTON / D.C.   
     15.2.1965 
FIRST DAY OF ISSUE  
Průměr DR 23 mm, délka vodorovných linek 65 mm 
. 
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PR1 2.  WASHINGTON / D.C.        
                             15.2.1965 
FIRST DAY OF ISSUE 
Průměr DR 20 mm, délka vodorovných linek 49 mm. 
 
 
RUČNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA 
 
PR 1.  AMERICAN SOKOL PHILATELIC EX. STA. / BERWYN, IL        24.- 27.6.1965 
SR v černé barvě propagovalo filatelistickou sokolskou výstavu ke 
100.výročí založení Sokola v USA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PR 2.  SOKOL PHILATELIC EX. STA. / BERWYN IL.          21.- 22.1.1967 
SR v černé barvě k 100letému výročí založení TJ Sokol Tábor 
 v Berwynu, ke kterému byla uspořádaná filatelistická výstava, 
 jejímž pořadatelem byl First Czechoslovak Philatelic Club 
in America. 
  
 
 
 
 
 
 
PR 3.  AMERICAN SOKOL PHILATELIC EX. STA. / BERWYN, IL        26.- 29.6.1969 
SR v černé barvě k sokolské filatelistické výstavě v Berwynu při příležitosti XII.sletu AOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR 4.  Czechopex Philatelic Ex. Sta. / Berwyn, IL 60402             21.- 24.6.1973 
logo SOKOL / AMERICAN / SOKOL / XIII SLET 
SR v černé barvě ke XIII.sletu AOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR 5.  Czechopex Philatelic Ex. Sta. / Berwyn, IL 60402              23.- 26.6.1977 
logo SOKOL / AMERICAN SOKOL / XIV SLET / "NAZDAR" / JUN 24. 1977 
SR v černé barvě používané k XIV.sletu Amerického Sokola. V den zahájení bylo SR používáno též ve vínové barvě. Existuje též essay návrhu 
tohoto razítka bez datových údajů. 
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PR 6.  CZECHOPEX / Riverside, IL. 60546                10.- 11.6.1978 
obrázek cvičenky /  SOKOL-O-RAMA / CENTRAL DISTRICT / June 10 - 11, 1978 / Illinois, Missouri,  Wisconsin  
SR v černé barvě k sokolskému sltu v Riverside. Jednalo se o slet 
Central districtu - Střední župy.  
 
 
 
 
 
 
 
PR 7.  HOUBY FESTIVAL STA. / BERWYN, IL. /  60402     12.10.1980 
115th ANNIVERSARY / logo SOKOL / 1865 AMERICAN SOKOL ORGANISATION 1980 
SR v černé barvě, používané na počest 115.výročí založení AOS. 
Zřejmě používáno pouze jeden den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR 8.  COLPEX ´90 STA / DEARBORN HTS. MI 48127            -10.- 12.8.1990- 
125th ANNIVERSARY / PHYSICAL FITNESS / - SOKOL / 1865 .....     . 1990 
SR v černé barvě ke 125. výročí založení amerického Sokola, které proběhlo v sále 
Ashton Place v chicagském předměstí Willbrook za účasti více než 500 hostí, 
včetně presidenta G.Bushe. Colpex byla filatelistická výstava, kde bylo vystaveno i 
několik exponátů se sokolskou tématikou. 
 
 
 
 
 

 
KATEŘINA NA KNIŽNÍM PULTĚ 
    

   Na knižním trhu se objevila novinka, kterou si vám dovolím z plna hrdel doporučit. Název je lakonický - 
KATEŘINA, dvojice autorů Václav Cibula + Michaela Drobná je dostatečně známá z řady titulů memoárové 
literatury. Osobně mám v paměti knížku Mušketýři v peřejích o slavné trojici našich slalomářů, Třešňákovi, 
Sodomkovi a Radilovi, jejímž autorem je Václav Cibula a kterou jsem četl jedním dechem. Jenže knížka Kateřina je 
ještě lepší. Tušíte správně, že je věnována Kateřině Neumannové, světové hvězdě lyžařské stopy. Myslím si, že 
mám velmi slušně vybavenou knihovnu sportovních memoárů a že jsem četl podstatnou většinu toho, co na tomto 
poli vyšlo a troufám si tvrdit, že tohle je to spolehlivě nejlepší, co existuje. Ta knížka nelže, nepřikrašluje, je plně 
pravdivá a nebojí se mluvit o tématech, která se většinou umně obcházejí nebo úmyslně zatajují. Dozvíte se tam, 
jak to bylo, na 265 stránkách uvidíte spoustu fotografií s Kateřinou, jak je za lyžařku, za mámu i za kočku. Přečetl 
jsem si ji s chutí, plně vám ji doporučuji a tvrdím, že částka 279.- Kč je dobře investovaná. 
 
  
ZNÁMKY K ZOH V TURÍNĚ NA ČERNOU LISTINU? 
   

   Proslýchá se, zatím ne příliš ověřeně, že od MOV vzejdou připomínky k italským vydáním 
olympijských známek k ZOH v Turině a že snad dokonce by MOV měl požádat UPU, aby tato 
vydání byla prohlášena za nežádoucí, podobně jako známky šejkátů. Tak uvidíme ... 
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