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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 
 JARNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU se uskuteční opět v Praze a opět na Českém 
střeleckém svazu poblíž Ortenova náměstí v ulici U Pergamenky 3, Praha Holešovice. Tedy 
přesně tam, kde jsme se sešli při setkání podzimním. Teď již jen zbývá si zapamatovat datum. 
Bude to 16. května 2009, od 8 hodin začíná výměnná burza, vlastní program setkání začne v 10 
hodin. Věnováno bude 110. výročí založení ČOV. 
 
 
 

ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ 
 

Novou e-mailovou adresu uvedl Jaroslav JELÍNEK z Průhonic (členské č.262)   
jelinek@allphoto.cz  
Novými členy Olympsportu se stali : 
459. Jan KODEŠ, který sbírá pochopitelně tenis a 
460. Josef SAUERSTEIN, který se zabývá sportem všeobecně.  
Adresy viz tabulka, ve které jsou uvedeni též noví členové z minulého roku. 
 
kod příjmení jméno čs ulice PSČ město e-mail sbírá 
93  ŠOLC  Michal 453  Náchodská 437 19300  PRAHA 9  solcmichal@volny.cz šerm 
94  ŠTEFAN  Radek 454  Voskovcova 6/30 77900  OLOMOUC  falcon35@seznam.cz -30-34- 
95  ŠINDLER  Jiří 455  sídl. Svobody 7/22 79601  PROSTĚJOV  sindlerova.vera@seznam.cz -30-34- 
96  KHOM  Jan 456  Tovární 17 57101  MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  jkhom@mtrebova-city.cz -1- 
97  TRANČÍK  Ivan 457  Povraznícka 3045/6 81105  BRATISLAVA  trancik@mail.t-com.sk -1- 
98  VLČEK  Jindřich 458  Švermova 17 41901  DUCHCOV  -30-34- 
99  KODEŠ  Jan 459  Na Beránce 20/2451 16000  Praha 6 - Dejvice  jan@kodes-tennis.com tenis 
100  SAUERSTEIN  Josef 460  Na Spálence 31 40001  Ústí n.Labem  sport 
 
     Pro neuhrazené členské příspěvky bylo ukončeno členství členům: Karel JETLEB (378), 
Vladimír MAZAL (181) a Tomáš UXA (371). Mrzí nás ztráta každého člena, ať již je jeho 
odchod způsoben čímkoliv. Samozřejmě lze členství po splnění příslušných náležitostí 
opět obnovit. Výše členských příspěvků podle našeho mínění není enormně vysoká a 
poskytovaná protihodnota služeb, které Olympsport zajišťuje pro své členy, se nám zdá být 
adekvátní. Nebudete-li mít chvíli co dělat, napište nám svoje mínění a rozpoutejme diskuzi na 
toto téma. Jistě ne všechno je ideální a leccos lze kritizovat oprávněně. Připomínky jsou 
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zejména ke kvalitě tisku našich periodik. Minulý zpravodaj jsme tiskli v tiskárně SČF a popravdě 
řečeno je kvalita téměř stejná jako v dřívější tiskárně průmyslové školy. Číslo, které dostáváte 
dnes je tištěno v holešovické tiskárně a podle předložených vzorků se nám kvalita zdá výrazně 
lepší. „Lepší“ je ovšem také cena, která je více než dvojnásobkem cen předchozích. 
 Jestliže jsem před chvílí napsal, že nás mrzí ztráta každého člena, potom musím dodat, 
že zejména nás však mrzí ztráty takových členů, kteří toho v minulosti pro Olympsport udělali 
tolik jako málokdo. Mám v tomto případě na mysli Standu Kamenického (členské č. 237). Ten 
totiž nedávno oznámil, že končí své členství v Olympsportu na vlastní žádost. Dlouholetý 
jednatel Olympsportu, úspěšný vystavovatel hned několika exponátů, autor řady 
knihovniček a autor mnoha článků v našem zpravodaji i v celostátním měsíčníků 
Filatelie.  A tohle všechno podmazáno společným jmenovatelem – fotbalem. 
     Absence takovýchto členů, ať již z jakýchkoliv důvodů, je vždy politováníhodná, i když vám 
dotyčný člověk bude, nevím jak přesvědčivě, slibovat, že bude ve své autorské činnosti 
pokračovat, i když již nebude Olympsportu členem. Každopádně si je výbor OS vědom toho, že 
ztrácí v osobě Standy Kamenického odborníka, který je ve fotbalové filatelii světovou špičkou. 
Výbor OS požádá vedení SČF o udělení II. stupně svazového vyznamenání. Standovi 
Kamenickému, za vše, co pro Olympsport a sportovní filatelii vykonal, patří velké 
poděkování. 
     Poděkování výboru a jistě i všech členů OS patří také příteli Jirkovi Čermákovi, který se 
před časem ujal administrace olympsportských tiskovin. Dlužno podotknout, že v neobvyklé 
rychlosti a kvalitě. Vyzvednout v tiskárně, slízat, nacpat do obálek, nalepit adresy a odnést na 
poštu pro něho bylo dílem jednoho až dvou dnů. Bohužel zdravotní důvody mu brání v této 
úloze pokračovat. Jiří, děkujeme Ti za všechno! Jeho roli převezme místopředseda OS, Láďa 
Janoušek, byť i proto, že má novou tiskárnu přímo pod okny. 
     Trochu potíží jsme měli v poslední době se stránkami OS na internetu. Jak zasvěcení vědí, 
byly naše stránky na adrese http://web.telecom.cz/olympsport. Ony na této adrese jsou stále 
ještě dostupné, ale s přestupem z této adresy na adresu novou a ta zní takto : 
http://www.olymp-sport.cz . Takže se můžete na náš web dostat dvěma způsoby. Buďto 
přímo na novou adresu nebo na adresu starou a odtamtud jedním kliknutím přejít na zmíněnou 
adresu novou. Po nějakém čase adresu přes web telecomu zrušíme a ponecháme pouze 
adresu novou. Bohužel před nedávnem při vší smůle nefungovala z obou adres ani jediná a na 
web bylo prakticky nemožné se dostat. Nejnepříjemnější bylo, že tato situace nastala právě 
v době vyhlášení výsledků aukce a nestačil jsem vysvětlovat rozčíleným zájemcům, co se 
vlastně stalo. To vysvětlení je velmi jednoduché. Stránky jsem dal dohromady před několika 
roky osobně já. Postupoval jsem metodou pokus – omyl a jak jsem to vlastně udělal, jsem 
nedokázal vysvětlit ani tehdá, natož pak nyní. Metoda pokus – omyl se zasekla ve fázi omyl, 
způsobeno pochopitelně mým diletantstvím. Pomoc se sice našla, ale trvalo to a navíc to není 
pomoc trvalá. Prosím proto, pokud jste toho mocní a umíte se s těmi trpajzlíky v počítači 
domluvit, nabídněte své služby. Vždyť titul správce webu Olympsportu by zněl docela důstojně! 
     V souvislosti s novou doménou Olympsportu, ve které byla nutná ta pomlčka (takže olymp-
sport), jsme pořídili pro členy výboru e-mailové adresy, které jsou snadno zapamatovatelné. 
Skládají se z příjmení, zavináče, názvu domény a zkratky cz .  
  petrasek@olymp-sport.cz  janousek@olymp-sport.cz 
  polak@olymp-sport.cz   petras@olymp-sport.cz 
  divis@olymp-sport.cz   jasek@olymp-sport.cz 
  dobrovsky@olymp-sport.cz 
Staré e-mailové adresy členů výboru zůstávají v platnosti a z těch nových se nově došlé e-maily 
na původní adresy automaticky přemístí samy. Ta pomlčka v názvu domény je nezbytná proto, 
že bez ní již má okupované jméno domény jiná instituce. Budete mít možnost si příchozí poštu 
oddělit, takže pošta Olympsportu Vám bude docházet do samostatné schránky. Při otevření 
nové mailové adresy nebo stránek nového webu stiskněte ctrl a současně klikněte na adresu 
levým tlačítkem myši.
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     je název řady akcí, se kterými se budeme potýkat v průběhu měsíce května. Budeme se na 
jejich organizaci podílet uspořádáním propagační výstavy na Exponetu. Kromě českých 
exponátů, které již byly součástí výstavy SPORT-O-NET´07 a které budou vystaveny 
automaticky, se přihlásili přátelé Bedřich Polák (Praha sportovní), Ivan Remeš (Lední hokej) a 
Zdeněk Slováček (Olympijské hnutí). Stále čekáme, že se i Ty přihlásíš k této výstavě, která by 
měla ukázat, že i Olympsport umí podpořit celostátní oslavy výročí, na které může být celé naše 
olympijské hnutí dostatečně hrdé. Víme, že exponát dokončuje přítel Břetislav Modr, druhý 
šachový exponát má hotový přítel František Wirkner, hotový exponát má i přítel Ivo Petr z Brna. 
Výstava je propagační, tedy nesoutěžní a není tedy důvod se nezúčastnit. Neváhejte a 
přihlašte se! Naši přátelé a spolupořadatelé výstavy OLYMPSPORT´09, pánové Břetislav 
Janík a Milan Černík Váš exponát zdarma naeskenují, výstavní poplatky se neplatí, takže, co 
chcete víc? 
     Součástí oslav bude příležitostný OVS ve strojku ČOV (pošta Praha 31), ruční příležitostné 
razítko (16.5.09) na poště Praha 011 na Malé Straně a příležitostná R nálepka na téže poště. 
Všechny materiály dodáme v naší novinkové službě. V jednání je naše spoluúčast na výstavě 
v pasáži Černá růže. Samozřejmě bude připraveno strojové razítko a CDVp k setkání 
Olympsportu, které se uskuteční 16. 5. 2009. 
      

     90 let letos oslavuje PKOL, tedy Polský olympijský výbor. Ve Varšavě se uskuteční 
Mezinárodní veletrh olympijské filatelie na přelomu května a června. Jsme srdečně zváni, 
součástí je výstava 12 vybraných exponátů, vyjde celina, odznak, třídenní velká burza bude 
určitě zajímavá, předmětem výměny budou i memorabilie, odznaky apod. Pokud jste se ještě 
nepřihlásili, máte nejvyšší čas! Přihlášky u mne. 

Termín 
Akce proběhne ve dnech 29.- 31.5.2009, bursa bude fungovat takto : 
pátek 29.5.  od 10.00 do 18.00   V 11.00 zahájení J.A.Samaranchem 
sobota 30.5.  od 10.00 do 18,00   Od 19.00 Cocktail Party 
neděle 31.5.  od 10.00 do 16.00 

 

  Další aktivity 
Zdarma vstup do Muzea tělovýchovy a sportu, kde bude m.j. výstava sportovních  pohlednic. 
Každý účastník obdrží účastnický odznak. 
Coca Cola představí kolekci svých odznaků a zřídí odznakářské výměnné centrum. 
Národní mincovna vydá pamětní medaili. 
V muzeu bude k vidění kolekce odznaků a medailí Polského olympijského výboru. 
Polská pošta vydá celinovou dopisnici a bude používat příležitostné razítko. 

Asi už tato akce nebude nikdy tak blízko, takže naše doporučení, neváhejte a jeďte. Doprava vlakem, 
osobním autem nebo letecky. Spojení je vyhovující, vlak Praha – Varšava  zpáteční je za 1650.- Kč, 
letenka zpáteční asi 4800.- Kč a auto 630 km (okolo 2000.- Kč). 
 

     Začátkem září se uskuteční v  Poznani ME v košíkové žen. Probojovala se tam i naše 
děvčata a jako součást ME uspořádají polští filatelisté filatelistickou soutěžní výstavu, na kterou 
jsem byl jako juryman přizván. Povezu s sebou pět exponátů, zájemci o účast ať se u mne 
obratem hlásí. Přístupné jsou všechny sportovní exponáty libovolného zaměření, tedy nejen 
s tematikou basketbalu. Záležitost spěchá, neváhejte!                               
                                                              
                                                          
PROSBA  
 

Nezapomínejte při změně adresy na to, že je třeba vedení OS na podobnou skutečnost 
upozornit. Z poslední doby se nám vrací jako nedoručitelná pošta na přítele Kaluse z Ostravy. 
Neví na něj někdo jiné spojení?                                                                                -jp- 
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FILATELIE                                                                                                                           3/2009                                                                                          
 
SMUTNÁ ZPRÁVA 
 

Odešel Piero Santangelo  
 

     Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe a tvrdě zasáhla všechny jeho 
přátele a známé. Každý se tomu zdráhal uvěřit, a přesto je to pravda. V pondělí 
9. února 2009 zcela nečekaně zemřel Piero Santangelo. 
 

     Filatelii se věnoval už od dětství, systematicky minimálně posledních 35 let. 
Druhým jeho velkým koníčkem byl sport, zejména lehká atletika, kde aktivně 
působil po desítky let – 30 let jako rozhodčí, posledních 12 let jako předseda 
komise rozhodčích a člen užšího výboru italského svazu lehké atletiky FIDAL 
(Federatione Italina della Atletica Leggera) pro kraj Veneto. 
     Proto i na poli filatelie byly jeho hlavním sběratelských oborem náměty Sport 
a Olympijské hry, druhou jeho oblíbenou oblastí, v níž získal zasloužené 
mezinárodní renomé, byla vojenská poštovní historie. Postupně vybudoval 
několik mimořádných exponátů, s nimiž sklítel úspěchy na mnoha 
mezinárodních i světových výstavách. V poslední době to byl exponát Atletica 
viva (česky Živá atletika, v angličtině Living Athletics / Track & Field), oceněný 
zlatou medaili na Světové výstavě nejlepších sportovních a olympijských 
exponátů OLYMPEX 2008, uspořádané během OH v Pekingu, a na mezinárodní výstavě Montenegrofila 2008 
(Vyšlo i v knižní podobě). Druhou neméně známou Pierovou sbírkou je La Legione Cecoslovacca in Italia e in 
Cecoslovacchia (Československá legie v Itálii a v Československu). Tím výčet jeho filatelistických a dalších 

sběratelských zájmů zdaleka nekončí, zabýval se historií nejrůznějších 
polních pošt a vojenských misí (včetně čs. Území), koncentaračními tábory 
a ghetty (včetně Terezína), historií Sokolského hnutí (do této sbírky 
zařazoval i pohlednice se sokolskou tematikou), měl stovky historických 
pohlednic rodného města Padovy atd. 
     Angažoval se i jako filatelistický funkcionář, na mnoha mezinárodních 
výstavách byl národním komisařem Itálie, např. Na u nás poměrně málo 
známých výstavách ALPEADRIA působil minimálně šestkrát. Dobře ho znali 
i pořadatelé filatelistických výstav v ČR – jako italský komisař působil třeba 
na Evropské výstavě BRNO 2005;na loňské Světové výstavě PRAGA 2008 
byl zástupcem italského národního komisaře pana Bolaffiho. Publikoval 
desítky odborných článků v různých filatelistických časolpisech a 
zpravodajích nejen v Itálii, ale i v zahraničí, zejména v ČR a v USA, vždy s 
novými poznatky a mnoha cennmi informacemi (často z obtížně dostupných 
italských historických pramenů), navíc s reprodukcemi jeho mimořádně 
zajímavých celistvostí. V časopise Filatelie to byly např. Články Váleční 
zajatci v Itálii 1915 – 1919 (F10 a 11/2005) nebo Italské vojenské mise v 
zahraničí (F3/2007).  

     K Československu a později k ČR měl velice vřelý vztah, a to nejen pokud jde o filatelii – za manželku měl totiž 
Češku. Paní Irenu mnoho našich sběratelů osobně zná, neboť téměř 40 let, co spolu byli, Pierovi obětavě 
překládala nejrůznější články, prameny i větší práce z češtiny do italštiny a naopak, na mnoha výstavách, 
odborných setkáních či seminářích ochotně tlumočila a průběžně vyřizovala jeho korespondenci. Piero odešel ve 
věku 68 let, beze slova rozloučení, uprostřed svých přátel, během přednášky ve filatelistickém klubu v Padově...   
(článek převzat z časopisu Filatelie)                                                                                 VLADIMÍR DRAŽAN  
 
Všem národním členským asociacím FIPO 
Oběžník č.1/09 
            Finanční krize, která se rozšířila po celém světě, má také svoje účinky na svět sběratelů. Zde 
musíme zdůraznt, že národní asociace FIPO dělají pro své členy co nejvíce pro to, aby udržely jejich 
zájem. K dispozici mají některé jednoznačné výhody jako redakční články v časopisech a publikacích a 
organizování výstav a schůzek, pořádaných vždy ve prospěch olympijského hnutí a sportu vůbec. 
            Ještě jeden důležitý příspěvek tímto směrem se objevil v roce 2008. Byla to mezinárodní 
filatelistická výstava "SLOVOLYMPHILA", organizovaná slovenskou členskou asociací FIPO a konající 
se v Bratislavě od 3. do 8. června. Zúčastnilo se jí kolem 50 vystavovatelů. Ale ještě velkolepější byla 
podle mého mínění jedinečná událost v Pekingu. Totiž výstava "Olympex 2008". Během slavnostního 
zahájení této výstavy, řekl pan Jacques Rogge, prezident IOC : " …Olympex  je jednoznačný úspěch. 
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Zaznamenaný počet účastníků a  velikost  ještě nikdy neviděné u výstavy známek, mincí, medailí, 
odznaků, uměleckých děl a dalších předmětů olympijského sběratelství".   Mohu pouze potvrdit tyto 
slova doplněním některých čísel : přes 100.000 návštěvníků v 10 dnech, kdy výstava byla otevřená! 
Další důležitá čísla : přes 180 vystavovatelů z 24 zemí, 1200 rámů pro celkem 19 200 albových listů! 
Tohle všechno bylo možné díky nekonečné práci za celý předchozí rok, vykonané organizačním 
výborem, Čínskou poštou a FIPO, v součinnosti s komisemi MOV pro olympijskou filatelii, numismatiku a 
memorabilia. 
            Nyní FIPO, jeho komise a olympijské museum připravují konání 14. světového olympijského 
veletrhu, který se uskuteční díky pozvání Polského olympijského výboru, organizujícího tuto událost 
během oslav 90. výročí založení Polského národního olympijského výboru. 
            Olympijští sběratelé se těší na tuto událost, což prokazuje množství dotazů, směřujících do místa 
konání veletrhu, který se uskuteční ve Varšavě, v hlavním stanu Polského olympijského výboru, v době 
od 29. května do 1. června 2009. Součástí akce bude též filatelistická výstava, organizovaná při této 
příležitosti pro pozvané sbírky vysoké kvality a významu. Tuto nesoutěžní výstavu bude organizovat 
FIPO se spolupráci s lokální  členskou asociací "Olympionik". 
            Pokud jde o budoucí olympijské aktivity, nejsem bohužel v pozici vhodné k tomu, abych 
vytvářel nějaké další programy do té doby, než budou odstraněny následky shora uvedené 
finanční krize. Organizační výbory Vancouveru a Londýna mají potíže zvláště pokud jde o 
organizování kulturního programu pro příští hry. Jakmile budu mít nějakou pozitivní informaci,  
okamžitě Vás budu informovat. 
      Řím, 23. březen 2009                                                                      Maurizio Tecardi, generální tajemník FIPO 
 
NOVÁ RAZÍTKA  
              

20.- 22.2.2009, to byl termín, ve kterém se sešli v pražské Sazka 
aréně nejlepší střelci Evropy ze vzduchových zbraní, aby srovnali své síly 
v soutěžích Mistrovství Evropy. Pořadatel, Český střelecký svaz připravil 
k této události SR a Olympsport CDVp. Dodány budou v novinkové službě.  

 
 
 
 

Hry zaměstnanců České pošty Příležitostné poštovní 
razítko s textem „XV. Zimní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty 
– Harrachov v K. používala ve dnech 24.-26.1.2009 pošta Pardubice 2, 
příležitostná poštovní přepážka v hotelu FIT&FUN v Harrachově 
v Krkonoších. 
 

 
 

 
Final Four          
V sobotu 4.4. 2009 bude pošta 
Praha 1 používat znehodnocovací 
Postalii k volejbalovému Final 
Four, které se v O2 areně koná ve 
dench 3.-5.4.2009.  
Jediný účastník z Česka je Martin Lébl, který startuje v barvách italského teamu Banka Macerata.  
 
NOVÁ KNIHOVNIČKA 
 

     Společně s číslem 1/09 vychází i nový svazek knihovničky, věnovaný tentokrát ručním příležitostným 
razítkům z období 1945-1992. V této inzerované první části najdete všechny PR do roku 1962. Ten 
zbytek až zase příště. Měli jsme takovou ideu, že všechna razítka budou vyobrazena. Bohužel nám 
některá z nich zatím chybí. Jejich seznam uvádíme, podívejte se, jestli je nemáte ve svých pokladech a 
zapůjčte je nebo zašlete jejich slušnou reprodukci! V prvním sloupci je letopočet, lomený pořadovým 
číslem. 
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OD TĚCHTO RAZÍTEK SHÁNÍME REPRODUKCE 
49/14 TURČIANSKÝ SVÄTÝ MARTIN 1 "ZDAR BOH" – 24 VÁLNÝ ZJÄZD ČOSS 30.9. černá 

50/12 ŠTRBSKÉ PLESO / VYSOKÉ 
TATRY 

SKOKY / TATRANSKY POHÁR / LYZIARSKE MAJSTROVSTVÁ 
ČSR                                                    Existence dosud neověřená!   

50/15 TATRANSKÁ LOMNICA / 
VYSOKÉ TATRY 

SKALNATÉ PLESO / BĚHY / TATRANSKÝ POHÁR / LYZIARSKE 
MAJSTROVSTVÁ ČSR                       Existence dosud neověřená!   

50/17 TATRANSKÁ LOMNICA / 
VYSOKÉ TATRY 

SKALNATÉ PLESO / SKOKY / TATRANSKÝ POHÁR / 
LYŽIARSKE MAJSTROVSTVÁ ČSR   

51/       51/04 VYSOKÉ TATRY TATRANSKÁ 
LOMNICA OBROVSKÝ SLALOM 26.3. černá 

53/02 TERCHOVÁ VELKÁ CENA SLOVENSKA 5.4. černá 

57/29 ŽILINA 1 KRAJSKÉ TĚLOVÝCHOVNÉ SLAVNOSTI 15.6.1957 černá 

57/30 BRATISLAVA TELOVÝCHOVNÉ SLÁVNOSTI 6.7.1957 černá 

60/23 ČERVENÝ KLÁŠTOR KÚPELE VII.MEDZINÁRODNÝ / PIENINSKÝ VODNÝ SLALOM  černá 
 

VÁNOČNÍ AUKCE 2008, KONEČNÉ VÝSLEDKY     V prvním sloupci je číslo položky, ve druhém 
dosažená cena. U cen s hvězdičkou bylo podáno více stejných nabídek. 
 

polo
žka za 

1 48 
2 48 
4 110 
6 150 
8 90 
9 180 

10 100 
11 10 
13 28 
22 200 
23 130 
24 130 
25 150 
28 50 
30 36 
31 150 
32 70 
33 60 
34 180 
35 210 
36 40 
37 210 
39 200 
40 40 
41 210 
42 40 

polo
žka za 

44 250 
45 40 
46 55 
47 55 
48 200 
50 200 
51 55 
53 40 
54 80* 
55 200 
56 32 
57 42 
61 48 
63 38 
65 38 
71 32 
72 40 
73 20 
76 24 
78 24 
80 36 
81 55 
82 50* 
83 20 
84 330 
85 44 

polo
žka za 

87 42* 
88 48 
89 48 
90 44 
91 46 
93 20 
94 42 
95 30 
96 40 
100 55 
101 65 
102 40 
111 40 
112 30 
114 75 
115 48 
116 70 
119 40 
124 50* 
127 80 
128 55 
130 40 
132 55 
133 55 
134 20 
135 40 

polo
žka za 

136 80 
137 30 
138 30 
140 40 
142 80* 
143 30 
144 30 
145 70 
146 105 
147 70 
148 30 
152 30 
153 40 
154 70 
155 30 
156 55 
157 20 
158 22 
160 26 
161 30* 
162 38 
163 24 
164 24 
165 24 
166 75 
193 65 

polo
žka za 

195 30 
196 55 
202 90 
204 40 
206 30 
209 42 
210 65 
214 55 
216 40 
226 300 
228 30 
229 34 
230 60 
233 20 
234 34 
236 70 
242 160 
243 34 
248 20 
250 130 
251 30 
260 34 
261 34 
266 34 
273 34 
280 100 

polo
žka za 

282 100 
284 44 
285 70 
287 34 
290 34 
291 34 
301 70 
303 90 
305 34 
306 65 
307 34 
311 70 
312 30 
313 36 
314 95 
315 22 
316 10 
317 300 
319 460 
321 360 
322 230 
323 650 
324 430 
331 220 
334 210 
335 140 

polo
žka za 

337 120 
340 250 
342 165 
343 70 
348 310 
352 100 
355 10 
356 42 
357 10 
358 10 
359 10 
360 10 
361 32 
362 10 
363 20 
364 10 
365 38 
366 10 
367 32 
368 20 
370 30 
371 30 
372 38 
373 55 
374 10 
375 65 

polo
žka za 

376 30 
377 20 
379 80 
380 34 
381 55 
382 10 
383 22 
384 14 
385 14 
386 32 
387 40 
389 70 
390 70 
392 60* 
397 50* 
398 50* 
403 30 
405 50 
410 75 
417 160 
418 50 
419 80 
420 110 
421 46 
422 44 
423 44 

polo
žka za 

424 18 
425 32 
426 16 
427 18 
428 20 
430 32 
432 85 
433 16 
434 18 
435 10 
437 180 
438 16 
439 20 
440 10 
441 55 
442 42 
443 20 
444 20 
445 42 
446 16 
447 42 
448 16 
449 18 
450 30 

       
HOKEJOVÍ  MISTŘI   V  KRIMINÁLE   
 

     Takový je název článku v časopisu Xantypa, vracející se k událostem odehrávajícím se koncem února roku 
1950. 
     Připomeňme si je: Československé reprezentační hokejové mužstvo se stalo na mistrovství světa konaném v 
únoru 1947 v Praze poprvé mistrem světa. V následujícím roce na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici 
získali naši reprezentanti stříbrné medaile. V roce 1949 si naše mužstvo z mistrovství světa ve Švédsku opět 
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přivezlo zlaté medaile. Národ šílel, uvítání v Praze bylo nepředstavitelné. Davy Pražanů po celé trase příjezdu 
nadšeně vítaly svoje hrdiny, nad kterými se snášela komunistická nevole.  
     Letní příprava na další mistrovství světa konané v Londýně se neuskutečnila, chyběla výstroj. Teprve v zimních 
měsících se příprava reprezentantů dopoledne konala na ledě a ve večerních hodinách probíhalo politické školení. 
Odlet do Londýna byl naplánován na sobotu 11. března 1950. Hráči byli na ruzyňské letiště dopraveni autobusem, 
kde došlo k celnímu odbavení a odběru zavazadel, odlet byl stanoven na 11.45 hod. Těsně před odletem politický 
vedoucí výpravy informoval hráče, že rozhlasovým reportérům Josefu Lauferovi a Otakaru Procházkovi nebyla 
anglickým konzulátem udělena vstupní víza. Za této vzniklé situace byl odlet odložen a bylo rozhodnuto, že 
reprezentace počká na další vývoj událostí. Hokejisté neodletěli do dějiště mistrovství světa ani v pondělí 13. 
března.  
     Důvodů bylo několik. Krátce před tímto datem opustili Československo hokejisté Miroslav Sláma, Oldřich 
Zábrodský, Josef Maleček. Před režimem utekli Jaroslav Drobný, krasobruslařka Ája Vrzáňová a desítky osobností 
všech oblastí lidské činnosti. O brankaře Božu (Bohumila) Modrého a útočníka Vladimíra Zábrodského projevila 
zájem kanadská hokejová liga. Komunistčtí představitelé si nedovedli představit, aby socialistický a uvědomělý 
sportovec mohl působit v profesionálním sportu. Žádosti obou hráčů nebyly vyslyšeny.  
     Po neuskutečněném odletu se velká část reprezentace, které bylo znemožněno reprezentovat Československo, 
domluvila na setkání v jejich oblíbené „Zlaté hospůdce“ U Herclíků v Pštrosové ulici poblíž Národního divadla. V 
průběhu setkání padaly věty: "Přece se komunisty nenecháme zastrašit. Oni mají strach, že se nevrátíme.“ 
A mnoho dalších projevů nevole. V té době byli v hospůdce přítomni dva příslušníci SNB v civilu, kteří telefonicky 
podali hlášení na státní bezpečnost. Dílo zkázy reprezentačního mužstva bylo dokonáno. Byli zatčeni Augustin 
Bubník, Václav Roziňák a Zlatko Červený. Na ostatní došlo později. Jako poslední byl 24. března 1950 zatčen 
Boža Modrý, nejnadanější a světově proslulý hokejový brankář. Reprezentační mužstvo bylo ve vykonstruovaném 
procesu odsouzeno k mnohaletým trestům vězení. V době jejich nesvobody vykonávali fyzicky náročné práce v 
uranových dolech v Jáchymově. 
     Tyto zlovůle komunistů si připomněli účastníci slavnostního odhalení pamětní desky uvězněným hokejistům, 
které proběhlo 13. března 2009 ve 12 hodin na domě v Pštrosové ulici č. 29, kde se nacházel hostinec „U 
Herclíků". Organizátorem této akce byla Městská část Praha 1. Budete-li mít cestu do Prahy a zbude Vám čas, 
zastavte se na chvíli v Pštrosové ulici a v tichem rozjímání před pamětní deskou vzdejte hold nevinně odsouzeným 
vynikajícím sportovcům. Čest jejich památce. 
     V příštím roce uplyne 60 let od této tragické události a věřím, že se nám v Olympsportu podaří zajistit 
příležitostné poštovní razítko na počest hokejových hrdinů.                                                   
                                                                                                                                                  Zdraví Béďa Polák     
PŘEHLED SPORTOVNÍCH RAZÍTEK SLOVINSKA ZA ROK 2008 
 

1.   12.1.2008  Maribor      44. ročník světového poháru Zlatá liška ve sjezdovém lyžování 
2. 13.-16.3.2008  Planica      Lety na lyžích 
3.     2.5.2008 Lublaň       MS v ledním hokeji v Kanadě 
4.   29.6.2008 Lublaň OH Peking – první den vydání 
5.     11.7.2008 Triglav 23. vzpomínkový pochod na Triglav 
6.   28.6.2008 Slovenj Gradec    30. maratón okolo Pohorja                                                                                 
7.    28.6.2008 Maribor 30. maratón okolo Pohorja                                                                                       2 
8.      8.8.2008 Lublaň Zahájení XXIX. olympiády – Peking 
9.     8.8.2008 Lublaň Peking 2008 – Slovinský olympijský tým 
10. 14.10.2008 Brežice Hod kladivem – Peking 2008 – zlatá medaile,                     1 
   razítko prvního dne vydání 
11. 12.11.2008 Žužemberk   Leon Štukelj – 110 (výročí narození slovinského  
                                                     olympijského vítěze – kruhy OH 1928) 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 3 
 
 
 
 
 
                             4                                       5                                     6                                  7 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                    9 
 

 
                                                   8                                        10                                     11   
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LYŽAŘSKÉ MS BYLO ŠAMPIONÁTEM PŘEKVAPIVÝCH MEDAILISTŮ 
Francie  3. - 15. února 2009 
 

     Především ve znamení překvapivých 
medailistů se neslo mistrovství světa ve 
sjezdovém lyžování ve francouzském Val 
d'Isere. Hned osm lyžařů vybojovalo svůj první 
titul a jen sedm z 22 medailistů z minulého 
šampionátu v Aare dokázalo na svůj úspěch 
navázat. Mezi nimi i Šárka Záhrobská, která 
potvrdila pozici mezi absolutní světovou špičkou 
druhým místem ve slalomu.  
     Záhrobská jela na mistrovství jako obhájkyně 
titulu, a přestože neukazovala nijak zvlášť 
oslnivou formu, dokázala medailové ambice 
naplnit. Spolu s bronzem z roku 2005 se stala 
první ženou po sedmdesáti letech, která 
dokázala ve slalomu získat medaili potřetí za 
sebou. 
     Navíc se ukazuje, že by v nejbližší době 
nemusela být jediným českým zástupcem ve 
světové špičce. Krok směrem k elitě udělal na 
MS především Kryštof Krýzl, který osmým místem zaznamenal nejlepší český výsledek ve slalomu mužů v historii. 
Zároveň si připsal jedenácté místo v superkombinaci a svůj potenciál umocnil šestou nejrychlejší jízdou v 2. kole 
obřího slalomu.      

     Velké rozčarovaní zavládlo u Rakušanů. 
Ač získali pět medailí, z toho dvě zlaté, 
prožili nejhorší šampionát od roku 1997. 
Role alpské velmoci tak připadla Švýcarům, 
kteří naopak prožili nejúspěšnější 
šampionát za posledních 12 let a poprvé po 
dvaceti letech vyhráli hodnocení zemí a 
ukončili panování Rakouska. Zářili 
především Carlo Janka, nejstarší mistr 
světa v historii Didier Cuche a objev 
šampionátu Lara Gutová, která jako jediná 
dokázala v boji o největší hvězdu 
mistrovství konkurovat Američance Lindsey 
Vonnové. Vonnová si odvezla "jen" dvě 
zlata ze super-G a sjezdu, byla však jednou 
z mála očekávaných zlatých medailistek 
podobně jako Maria Rieschová, Kathrin 
Zettelová a Aksel-Lund Svindal. Že by se z 
titulu radovala například Němka Kathrin 
Hölzlová či Kanaďan John Kucera, by si 
před šampionátem vsadil jen jejich 
nejvěrnější fanoušek. Stejně jako že 
vybojují medaili Chorvat Natko Zrnčič-Dim, 
Kanaďan Michael Janyk či Francouz Julien 
Lizeroux. 
     Překvapivým medailistům pomohlo 
především to, že někteří favorité naprosto 
propadli. Poprvé od roku 1989 vyšla bez 
medaile lyžařská velmoc posledních let 

Švédsko s Anje Pärsonovou. Nedařilo se ani Švýcarovi Didieru 
Defagovi a na své pravděpodobně poslední velké akci zklamal i 
Američan Bode Miller.                         
     Naopak radost zavládla v Německu, které osm let čekalo na 
zlato a dočkalo  se hned dvakrát díky Hölzlové a Rieschové. Po 
neúspěšných letech tak získalo velkou sebedůvěru pro příští 
mistrovství,  které  se  za  dva  roky uskuteční právě  v  německém  
Ga-Pa. 
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     Francouzská pošta vydala k MS ve 
sjezdovém lyžování aršík s 5 známkami a tři 
razítka. Dvě razítka prvního dne vydání 
známky (námět slalom) byla     používána 
31.1.2009 ve Val d' Isere a Albertville. Další 
příležitostné razítko (námět sjezd) bylo 
používáno od 31.1. do 15.2.2009 ve Val d' 
Isere. Známky jsou věnované jednotlivým 
disciplínám: slalomu, obřímu slalomu, sjezdu 

a kombinaci. Pátá 
známka pak dějišti 
šampionátu Val d' 
Isere. V ukázkách 
jsou zajímavé 
celistvosti a ana-
logická pohlednice.                                             
       
                                                          

 
HÁZENKÁŘI FRANCIE OVLÁDLI PO OLYMPIÁDĚ I MISTROVSTVÍ SVĚTA 
Chorvatsko 16. 1. - 1. 2. 2009 
     V Záhřebu 1.2.2009 vyvrcholilo MS v házené 2009. V boji o zlaté medaile se utkali dva skutečně nejlepší celky - 
Chorvatsko a Francie. Domácí olympijské vítěze z Pekingu nezdolali a k titulu mistrů světa z roku 2003  další 
nepřidali. V dlouho dramatickém a vyrovnaném souboji neprostupných obran rozhodla až závěrečná čtvrthodina, v 
níž domácí vstřelili jediný gól a nakonec podlehli Francii 19:24.  Ta k loňskému olympijskému zlatu z Pekingu 
přidala další triumf a získala druhý primát světových šampiónů (první v roce 2001). V zápase o 3. místo přejelo 
Polsko Dánsko 31:23.    
Čeští házenkáři na MS po 6 letech chyběli. Smolně neprošli z play-off, kde je vyřadil tým Srbska, jen díky většímu 
počtu vstřelených branek při zápase u nás. K postupu chyběl jediný gól. 
(více k MS na www.croatia2009.com) 
     Chorvatská pošta byla velice štědrá a kromě příležitostné známky k MS a razítka prvního dne vydala ještě 9 

dalších ručních razítek, která byla používána 
v průběhu mistrovství světa v hostitelských 
městech: Osijek (skupina A), Split (skupina 
B, zápasy o konečné umístění na 13. - 24. 
místě a jedno semifinálové utkání), Varaždin 
(skupina C), Poreč (skupina D), Pula (zápasy 
o konečné umístění), Zadar (čtvrtfinálová 
skupina II) a Zábřeb (čtvrtfinálová skupina I, 
zápasy o konečné umístění na 5. až 12. 
místě, jedno semifinálové utkání a finále).        

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                -jpb-           
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