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ZPRÁVY Z VEDENÍ  
 
Jménem IMOSu jsme dostali dopis od Thomase Lipperta. Dovolte mi, abych vás s ním seznámil: 
 

Milý Jaroslave, drazí čeští přátelé - sběratelé! 
Po více než deseti letech se Dieter Germann rozhodl ukončit jeho úspěšnou roli předsedy IMOSU a nadále bude 

pokračovat jako čestný předseda. Manfred Winternheimer a Charlie Biernat rovněž ukončili svoji činnost ve 
výboru IMOSU, ale budou pokračovat v zajišťování filatelistických služeb a při zajišťování informačních služeb. 

Nový výbor IMOSU byl doplněn těmito členy : Gerd Treschnak, předseda, Steffen Eckstein a Thomas Lippert, 
místopředsedové, Diethard Hensel, jednatel a Alfred Friedrich, pokladník. 

Doufáme, že budou pokračovat přátelské kontakty mezi oběma našimi organizacemi, stejně, jako bude pokračovat 
i výměna vydávaných periodik. 

Budete-li mít nějaké další podněty pro budoucí aktivity, očekáváme Vaše návrhy. 
Thomas Lippert, v zastoupení nového vedení IMOS 

 

Samozřejmě je na místě poděkovat Dietrovi, Manfredovi i Charliemu, neboť naše vzájemné styky byly vždy na 
výborné úrovni a věřím, že budou pokračovat i nadále. Vždyť první písemné kontakty s nimi jsme navazovali okolo 
roku 1970 a osobně jsme se poznali na prvním Olymphilexu v Lausanne v roce 1983 společně s Jardou Justýnem, 
Vaškem Divišem a Radkem Jáskem . 
Novému vedení IMOSU pak přejeme v jeho činnosti mnoho úspěchů, oběma společnostem stálé přátelské vztahy. 

 
Poslední OVS, který IMOS používal, připomíná, že uplynulo 75 let od olympijských her v Los Angeles. 
 

 
POZOR !!  VÝSTAVA SPORT-O-NET´07 
proběhne na podzim, propozice jste měli možnost studovat ve zpravodaji OS 3/07. Nyní je doplňujeme o změnu, 
která již byla zveřejněna na posledním setkání OS v Brně. Nově byla totiž zřízena třída PREMIÉRA pro dosud 
nevystavené exponáty. Tato třída je přístupná pouze pro české a slovenské zájemce (nemusí být členy 
Olympsportu nebo sesterské slovenské organizace), kteří tak mají možnost získat kvalifikaci pro vyšší stupně 
výstav. Termín pro přihlášky do všech výstavních tříd byl prodloužen do konce srpna. Máte-li chuť, můžete se tedy 
ještě přihlásit a exponát připravit, když nic jiného, je výhodou, že neplatíte žádné výstavní poplatky!  
 

 
NOVÍ ČLENOVÉ OLYMPSPORTU 
 

V řadách Olympsportu vítáme dva nové členy : 
448. BITTNER Lubomír, Skalky 19, 74101 Nový Jičín - sbírá OH a český sport 
449. ULRICH Jiří, bří Štefanů 808, 50003 Hradec Králové - má sběratelské zájmy stejné . 
Oběma přejeme dobré pocity z jejich členství a mnoho filatelistických úspěchů. 
 
 
INZERÁT 
Koupím známky se jménem, nebo vyobrazením Emila Zátopka z níže uvedených zemí  
(v závorce je uveden rok vydání): 
Grenada (1996), Guyana (1991), Khor Fakkan přítisk (1968), Maledivy (1996), Togo rep. 
(1996), Yemen rep. (1996),  
Zájem mám také o známky s portrétem bývalého předsedy J.A. Samaranche. 
Zprávu na mail bepomi@centrum.cz nebo mobil 606 265 624.                             
                                                                                                                             Bedřich Polák            
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LITERATURA JE ZÁKLADEM 
     pro všeliké lidské činění a ani filatelie není výjimkou. Je snahou vedení OS poskytnout svým členům nejnovější 
poznatky z oboru tematické filatelie, katalogové přehledy známek, všech druhů razítek a poštovních celin, 

informace o zásadách tvorby filatelistických exponátů a podobně. S 
odbornou náplní našich knihovniček se můžeme rovnat s kýmkoliv, 
jejich úroveň je vysoká. Pravda je, že však zaostáváme v polygrafické 
úrovni. Uvědomil jsem si to nyní, když jsem obdržel novou italskou 
publikaci, věnovanou tentokrát zimním olympijským hrám. 
     Autorsky je na ní podepsán opět autor nám již dobře známý - 
Alvaro Trucchi. Poté, co se v několika dílech věnoval všem 
filatelistickým materiálům k letním olympijským hrám, soustředil se 
nyní na olympijské hry zimní. První díl přehledu olympijských 
medailistů na zimních olympijských hrách obsahuje kompletní přehled 
ZOH z období 1924 - 1980, ale není zapomenuto ani na hry roku 1908 
a 1920, kde již byly zařazeny do programu her letních i discipliny 
sportů zimních. 192 stran formátu A5 na polokřídovém papíře  v 
černobílém provedení s barevným obalem. Kvalitní reprodukce, 
všechny materiály vyobrazeny. 
     Protože situace již je taková, že lze bez problémů získat tituly 
literatury ze zahraničí bez větších problémů, myslím, že nebude od 
věci informovat vás o všech titulech z poslední doby, které UICOS 
(italský Olympsport) nabízí celé filatelisticko-olympijské veřejnosti. 
Objednávat můžete na adrese :  

 
Segretaria UICOS, P.O.Box 14327 
Roma Trullo, 00149 ROMA, ITALIA 

e-mail   segretaria@uicos.org 
 

Alvaro Trucchi   Olympijští medailisté ve filatelii   Letní hry 1896-1988   13 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté  Barcelona 1992 II.díl      5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté Atlanta 1996 III.díl      5 € 
Alvaro Trucchi   Olympijští medailisté ve filatelii   Dodatky 1896-1988  IV.díl    5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté Sydney 2000 V.díl      5 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté ve filatelii   Dodatky 1896-2000    VI.díl  10 € 
Alvaro Trucchi  Olympijští medailisté ve filatelii Zimní hry 1908-1980     I.díl  15 € 
kolektiv   Výplatní otisky Zimních olympijských her    10 € 
Alvaro Trucchi  Baron Pierre de Coubertin      10 € 
Luciano Calenda Století basketbalu       10 € 
Paolo Padova  Jezdecký sport        10 € 
Polo Pasquale  Dva pedály jsou život (cyklistika)     10 € 
Pierangelo Brivio Fotbal         10 € 
 
Doufám, že jste si vybrali, k ceně dlužno přičíst náklady na poštovné 4 až 6 € podle váhy. 
           -jp- 
 
 
 

Ivo Petr, autor seriálu o olympijských celinách, upozorňuje všechny fanoušky sportovní 
a olympijské filatelie, na nové webové stránky Sport Cards & Covers, které uvedl do 
provozu 20.6.2007 a vyzývá všechny ke spolupráci na dalším obsahovém rozvoji tohoto 
webu. Uvítá jakékoliv podněty, připomínky k webu a hlavně oskenovaný filatelistický 
materiál, který dosud není na webu publikován. Více na www.sportcc.eu.  Filatelistický 
materiál v elektronické podobě zasílejte na adresu admin@sportcc.eu.  Jednotlivé 
obrázky stačí naskenovat v kvalitě 200 dpi. 
Všichni tak můžeme přispět ke zkvalitnění a rozšíření webu se sportovně filatelistickým 
obsahem, který na internetu v takovém rozsahu dosud chyběl. Zpětně pak můžeme 
z tohoto webu čerpat potřebné informace.                                                                     
                                                                                                                                        redakce 
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52. SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
 

     se uskutečnilo v sobotu 31.3. 2007 v Brně. Krásné počasí lákalo spíše k práci na chatách, chalupách či k výletu 
do přírody, než k filatelistickému setkání. Přesto se nás sešlo pětadvacet a velkou část účastníků tvořili, jako vždy 
při setkáních Olympsportu v Brně, přátelé ze Slovenska.  
     Po úvodním přivítání od předsedy Olympsportu Jardy Petráska a organizátora setkání Honzy Petráse se ujali 
slova vzácní hosté, manželé Matylda a Zdeněk Růžičkovi, oba dvojnásobní olympijští medailisté ve sportovní 
gymnastice (více o Růžičkových v následujícím článku). Hovořili velice poutavě o své závodní kariéře a trenérské 

činnosti. O tom, že všechny přítomné svým vyprávěním zaujali, svědčí mnoho dotazů z řad posluchačů a mohli 
jsme se ptát opravdu na všechno. Jak byli třeba sportovci „hlídání“ politickými pracovníky v průběhu olympiád, jaké 
bylo ubytování a strava v Londýně tři roky po válce či jaký mají názor na otázku sexu sportovců v průběhu 
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vrcholných sportovních podniků. Zajímavé bylo zejména srovnání úrovně jednotlivých olympiád od Londýna 1948 
až po Mnichov 1972. kterých se naši hosté zúčastnili buď jako aktivní závodníci nebo jako trenéři. Své vyprávění 
manželé Růžičkovi doplnili také ukázkou medailí, diplomů a fotografií ze své bohaté sportovní kariéry. Jedna 
z nejhezčích medailí olympijské historie, ta s nádherným kovovým řetězem z římské olympiády 1960, však paní 
Matyldě Růžičkové chybí i když byla členkou stříbrného družstva žen. Při vyhlašování vítězů získalo družstvo 
pouze jednu medaili dohromady. Další medaile pro jednotlivé členky týmu sportovních gymnastek byly organizátory 
přislíbeny, ale dodnes je gymnastky nedostaly.  
     Po skončení besedy Jarda Petrásek seznámil přítomné s novinkami z vedení Olympsportu, co Olympsport 
připravuje pro své členy či jaké problémy má Olympsport s FIPO při organizování první virtuální výstavy známek 
SPORT-O-NET´07, 
     Na závěr setkání byl pro přítomné připraven test o ceny ze znalostí sportovní filatelie a olympijské historie. 
Vítězem testu se stal Radek Jásek (10 bodů), druhý byl Ivo Petr (9 bodů) a třetí Peter Osuský (8 bodů). Všichni 
obdrželi ceny, které pro setkání Olympsportu věnovala brněnská stavební firma Přemysl Veselý, která mimo jiné 
stavěla v Brně novou odbavovací letištní halu nebo prováděla náročnou rekonstrukci náměstí Svobody. Majiteli 
firmy Ing. Přemyslu Veselému za to patří velké poděkování. 
     Na poště Brno 2 bylo v den setkání Olympsportu k dispozici příležitostné razítko věnované paní Věře 
Růžičkové, držitelce zlaté olympijské medaile ze soutěže družstev sportovních gymnastek v Londýně 1948. 
Olympsport připravil pro setkání také dopisnici s přítiskem. Více o razítku a dopisnici v článku Novinky 
Olympsportu. Po skončení setkání se většina účastníků přesunula na brněnské výstaviště, kde probíhal druhý den 
Veletržního setkání sběratelů. 
                                        -jpb-   
Ve stručnosti o hlavních protagonistech 52. setkání Olympsportu v Brně: 
     Věra Růžičková (1928) byla v roce 1946 byla vybrána do předolympijské přípravy sokolského družstva žen ve 
sportovní gymnastice. Na OH v Londýně získalo naše družstvo zlaté medaile. Po zanechání závodní činnosti se 
věnuje výchově mládeže. Pracuje v odboru sportu České obce sokolské a zastává funkci místostarostky 
zahraničního Sokola. V roce 1998 byla uvedena do Síně sportovní slávy Magistrátu města Brna.  

     Sportovní gymnasta Zdeněk Růžička (1925). V letech (1947-1957 byl v 
reprezentačním družstvu sportovních gymnastů ČSR. Účastník OH v Londýně (1948), 
Helsinkách (1952). Melbourne (1956), MS v Římě (1954) a ME ve Frankfurtu (1955). 
Třikrát byl absolutní mistr ČR ve sportovní gymnastice a je mnohonásobný mistr ČR na 
jednotlivých nářadích. Po ukončení aktivní činnosti se věnoval mládeži, vychoval řadu 
gymnastů na úrovni státní reprezentace. Za jeho činnost 
mu byla udělena stříbrná medaile České obce sokolské. V 
roce 1998 byl uveden do Síně sportovní slávy Magistrátu 
města Brna, Český olympijský výbor (ČOV) mu udělil 
cenu Fair play.  
     PhDr. Matylda Růžičková (1933). Jako členka 
reprezentačního družstva sportovních gymnastek se 
zúčastnila tří olympiád (Helsinky, Melbourne, Řím). 

Získala stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili a stříbrnou medaili z MS v Moskvě. 
Během své závodní činnosti se zúčastnila deseti Mistrovství ČSR, kde vybojovala 
mnoho titulů na jednotlivých nářadích. V současnosti je činná v předsednictvu 
Jihomoravského kraje a v Českém klubu olympioniků. V roce 2000 byla uvedena do 
Síně sportovní slávy Magistrátu města Brna.  
 
Otestujte si své znalosti ze sportovní filatelie a olympijské historie na otázkách, které zodpovídali účastníci 
setkání Olympsportu v Brně:  
1. Ve kterém roce se konala poprvé olympiáda v Londýně a koliká v pořadí to olympiáda byla? Uveďte rok konání 
olympiády a její pořadové číslo. 
2. Kolik získali hosté setkání Olympsportu v Brně, manželé Růžičkovi, dohromady olympijských medailí 
v individuálních disciplínách?  Zakroužkujte správnou odpověď.          1        2     3   4 
3. Pod jakými jmény je nutné hledat výsledky paní Matyldy Růžičkové na olympijských hrách? Uveďte je:  
4. Který další gymnasta, vedle Zdeňka Růžičky, získal na OH 1948 v Londýně medaili? Nápověda - byla to 
bronzová medaile za přeskok. Vyberte jméno a zakroužkujte písmeno před tímto jménem. 
                                                    A) Ferdinand Daniš     B) Jaroslav Šťastný     C) Leo Sotorník    D) Pavel Benetka 
5. Který náš kanoista dokázal obhájit olympijské zlato získané již na OH 1936 a zvítězit i po 12 letech na olympiádě 
v Londýně?  Tentokrát bez nápovědy uveďte jeho jméno. 
6. Kolik příležitostných známek vydala Československá pošta k OH 1952 v Helsinkách?  Zakroužkujte svoji 
odpověď.                                                                       0        1      4    6 
7. Kolik razítek pro sportovní filatelisty připravil v loňském roce (2006) Olympsport? Zakroužkujte svoji odpověď. 

                                                                         17       19       21      23  
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8. Které evropské země vydaly k OH 1948 v Londýně příležitostné známky mimo Velkou Británii? Nápověda - byly 
to dvě země. Více zemí než dvě ve své odpovědi neuvádějte. 
9. Kolik známek obsahuje série Velké Británie k OH 1948 v Londýně?        
10. Při případné rovnosti bodů měla o celkovém pořadí v testu na setkání Olympsportu v Brně rozhodnout odpověď 
na tuto otázku. Tipněte si, kolik sportovců se zúčastnilo OH 1948 v Londýně. (vzhledem k dosaženým bodům na 
prvních třech místech – 10,9, 8 bodů, nemuselo být k této doplňkové otázce přihlíženo) 
 

Správné výsledky testu jsou uvedeny na straně 55.         
 
PODZIMNÍ SETKÁNÍ OLYMPSPORTU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ   
 

     53. setkání Olympsportu se uskuteční v Ústí nad Orlicí dne 20. října 2007 od 8 hodin v hotelu AGAMA. Program 
setkání a další důležité informace budou sděleny ve 3. čísle Zpravodaje. Jisté je, že přijedete opět do téměř 
rodinného prostředí.  
     Na shledání se těší Váš 
                       Áda Adolf  
 
NOVINKY OLYMPSPORTU 
 
     V minulém čísle zpravodaje jste v rubrice Novinky Olympsportu byli informováni o nových sportovních razítkách, 
otiscích strojového razítka či výplatního strojku, uvedené v následujícím přehledu pod čísly 1-5. Ke všem razítkům 
připravil Olympsport také dopisnici s přítiskem. Jejich reprodukce dodatečně připojujeme. 
      
     Razítka a CDV 2007 

Označení typ CDV     typ   
razítka 

Námět   pošta      dne 

OS-1/07 7,50 SR Danilevič a Gomola, ME na bobech P-6 23. 1. 
OS-2/07 6,40 OVS Sáblíková, ME v rychlobruslení  P-6 23. 1. 
OS-3/07 7,50 SR Záhrobská, MS ve slalomu  P-6 27. 2. 
OS-4/07 6.40 OVS Neumannová, MS 10 km volně P-6 6. 3.  
OS-5/07 6,40 OVS Šlesingr MS biathlon P-74 15.- 20. 3. 
OS-6/07 7,50 SR Praha olympijská P-6 22. 3. 
OS-7/07 7,50 PR Sáblíková MS rychlobruslení Žďár 1 28. 3. 
OS-8/07 6,40 OVS Růžičková - Londýn 1948, gymnastika Brno 2 31. 3. 
OS-9/07 7,50 SR Brzák-Felix, kanoistika P-5 6. 4. 
OS-10/07 7,50 PR Pražský maraton P-1 10.-12. 5. 
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PRAHA OLYMPIJSKÁ 
 

     Olympijské hry v roce 2016 či 2020 v Praze? Je 
to reálné nebo je to utopistické? Má se Praha 
pokusit o kandidaturu nebo to jsou zbytečně 
vyhozené peníze? Celá řada dalších otázek se 
nabízí při úvaze na toto téma. Ať jsme příznivci 
pražské kandidatury na pořádání olympijských her 
nebo jejími odpůrci, pro všechny zájemce 
Olympsport připravil štoček do strojového razítka, 
na kterém je vzpomenuto, že Praha hlasuje o 
pořadatelství olympijských her. Strojové razítko bylo 
používáno poštou Praha 6 dne 22.3.2007. 
Olympsport ještě vyhotovil dopisnici s přítiskem, na 
kterém je také otázka: Olympiáda 2016 v Praze? 
(OS-6/07)   
 
 

ZLATÁ SÁBLÍKOVÁ NA RAZÍTKU 
 

     Martina Sáblíková, devatenáctiletá česká reprezentantka v rychlobruslení, může 
už v březnu říkat, že měla letos úspěšný rok. Překonala světový rekord na 5 a 10 km 
a v Salt Lake City se stala dvojnásobnou mistryní světa – na tratích 3 a 5 km. 
     Česká pošta se připojila ke všem gratulantům a vymyslela aspoň drobnou 
pozornost pro milovníky sportu, pro filatelisty a pro Žďár nad Sázavou, kde Martina 
Sáblíková odmalička žije. Přichystala příležitostné razítko s textem Mistryně světa na 
3 a 5 km, Martina Sáblíková, Salt Lake City, Žďár nad Sázavou 1.  
     Razítko používala pošta Žďár nad Sázavou 1 ve středu 28. března. Také k této 
příležitosti Olympsport připravil dopisnici s přítiskem. (OS-7/07)   
 
VĚRA RŮŽIČKOVÁ 
 

     V den setkání Olympsportu, 31.3.2007, 
používala pošta Brno 2 příležitostnou vložku ve 
výplatním strojku Postalia, na které je vyobrazena 
členka zlatého družstva gymnastek z Londýna 
1948 paní Věra Růžičková. Na vložce je také 
uveden rok 2012, který připomíná, že do další 
olympiády v Londýně zbývá pět let. K setkání 
připravil Olympsport také dopisnici s natištěnou 
známkou hodnoty 6,40 Kč s přítiskem (OS-8/07). 
Paní Věra Růžičková se osobně nemohla zúčastnit 
našeho setkání, ale ochotně ji zastoupili její švagr, 
pan Zdeněk Růžička s manželkou Matyldou 
Růžičkou. Více o setkání v článku výše.  

 
KANOISTA JAN BRZÁK - FELIX 
 

     Z historie českého skautingu, to je název řady 
příležitostných razítek, ve které  Junák - svaz 
skautů a skautek ČR připomíná své osobnosti. 
6.4.2007 používala pošta Praha 5 příležitostný 
štoček ve strojovém razítku s vyobrazením Jana 
Brzáka, Felix je skautská přezdívka Brzáka.  
     Jan Brzák je jedním ze zakladatelů čs. 
kanoistické školy a dosud nejúspěšnější čs. 
závodník. Olympijský vítěz v kánoi dvojic C2 na 
1000 m z roku 1936 (s Václavem Syrovátkou) a 
1948 (s. Bohumilem Kudrnou). Stříbro v C2 získal 
s Kudrnou ještě na OH 1952. Zvítězil na MS 1938 
v C2 na 10000 m s Bohuslavem Karlíkem, na MS 
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1950 v C2 na 1000 m i 10000 m s Kudrnou. Titul Mistra Evropy vybojoval na trati 1000 m i 10000 m na ME 1934 se 
Syrovátkou. Zúčastnil se i prvního MS ve vodním slalomu v roce 1949, kde se podílel na získání stříbrných medailí 
v závodě hlídek 3xC1 a 3xC2 a bronzové na kánoi jednotlivců i v soutěži dvojic (s B.Kudrnou). Jako první na světě 
obdržel v roce 1952 zlatý odznak ICF (International Canoe Federation).  
     Olympsport k používání příležitostného razítka připravil dopisnici s přítiskem.      
 
MEZINÁRODNÍ PRAŽSKÝ MARATON 
 

     Česká pošta se stala oficiálním partnerem série sportovních akcí pořádaných pod 
názvem „Prague International Marathon – Běžecký seriál“, který byl pro letošní 
rok rozdělen do několika částí. Na květnový maratónský víkend, v jehož rámci se 
konal i Volkswagen maratón Praha, připravila příležitostné razítko, které bylo 
k dispozici ve dnech 10. až 12.5.2007 u příležitostné přepážky na Marathon Sport 
Expo 2007 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích.  
     Vítězem letošního Mezinárodního pražského maratónu se stal Portugalec Helder 
Ornelas, který svým vítězstvím dokázal, že s běžci černé pleti se dá soupeřit a dají 
se i porážet.                
 
Na setkání Olympsportu v Brně se nejvíce hovořilo o prvních olympijských hrách, konaných po druhé 
světové válce v Londýně, v roce 1948. Také příležitostné razítko k setkání připomenulo jeden z úspěchů 
československých sportovců na této olympiádě. Následující dva články jsou tedy věnovány Londýnu 1948, 
aby Vám přiblížili dění před bezmála šedesáti léty, úspěchy našich sportovců a vzpomínku paní Věry 
Růžičkové na tyto Hry.            
 
XIV. OH 1948 Londýn 
 
     Shrnutí důležitých dat z olympijské historie:  
2.září 1937 při procházce u Genferského jezera umírá Pierre de Coubertin. Podle jeho poslední vůle je jeho srdce 
pochováno v Olympii (26.3.1938). Coubertinovým nástupcem je zvolen belgický šlechtic Henri de Baillet-Latour 
1.9.1939 napadá Německo Polsko, a tím začíná druhá světová válka  
6.1.1942 umírá předseda MOV Baillet Latour, úřadujícím předsedou MOV se stává viceprezident Johannes Sigfrid 
Edström (Švédsko)  
8.1.1943 umírá v Náchodě i zakladatel ČOV dr. Jiří Guth-Jarkovský 
8.5.1945 Německo podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci, končí největší válečný konflikt v dějinách lidstva 
 
     Krátce po skončení 2. světové války začal úřadující předseda Mezinárodního 
olympijského výboru Sigfrid Edstöm se snahou po obnovení jeho činnosti. Usiloval o 
uspořádání XIV. olympijských her a organizaci navrhl svěřit Londýnu. Kongres MOV 
v Laussane v srpnu 1946 tento návrh schválil. Londýn se stále ještě nevzpamatoval z 
těžkého bombardování. Přestože se Britská olympijská asociace rozhodla využít většinou již 
existujících zařízení, byl to těžký úkol. Finančních prostředků nebylo nazbyt a byl i 
nedostatek základních potravin. Sportovci bydleli ve vojenských stanech a narychlo 
upravených školních třídách. Organizace her byla prostá, ale účinná. Dlouhé roky válečných 
hrůz nepoznamenaly jejich sportovní úroveň. Pozvání na hry neobdrželi po rozhodnutí 
zasedání MOV v červnu 1947 ve Stockholmu sportovci Německa a Japonska, tedy původci 
války. Naopak, zájem měli pořadatelé o účast sovětských sportovců. SSSR však dosud 
neměl Národní olympijský výbor a necítil se ani sportovně připraven, proto účast odmítl.  
     Český olympijský výbor se na hry připravoval vlastně hned od roku 1945. Jeho hlavním úsilím bylo zabezpečit 
účast československých sportovců. Jeho finanční komise našla tři cesty, jak zajistit finanční prostředky. 
Nejúspěšnější byla olympijská loterie. Naopak krachem skončil pokus o obnovu olympijské daně. Třetí cestou bylo 
pořádání olympijských dnů. Ty měly nejen přinést peníze, ale i propagovat naši účast na hrách. Konaly se v  letech 
1946 a 1947. Vyvolaly pozornost MOV, který podobné aktivity doporučil i dalším národním olympijským výborům. 
Získané peníze ale stačily jen na zimní olympiádu a tak účast na olympijských hrách v Londýně (a pak i na všech 
následujících) platil stát. ČSOV vyslal do Londýna 77 sportovců, z toho 14 žen. Českoslovenští sportovci získali 6 
zlatých (Emil Zátopek - 10000 m, Július Torma - box, družstvo žen ve sportovní gymnastice, František Čapek v C1 
na 10000 m, Josef Holeček v C1 na 1000 m a Jan Brzák-Felix, který s novým partnerem Bohumilem Kudrnou 
obhájil vítězství v C2 na 1000 m z berlínské olympiády před 12 lety), 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. Stříbro získal 
Emil Zátopek v běhu na 5000 m a dvojice Václav Havel a Jiří Pecka (kánoe dvojic C2 na 10 km). Všechny 3 
bronzové patřily gymnastům. Radost nad úspěchy byla zkalena tragickou. smrtí členky gymnastického družstva 
Elišky Misáková, která zemřela během her v londýnská nemocnici na obrnu. Domů se nevrátila ani Marie 
Provazníková, náčelnice České obce sokolské a předsedkyně technické komise ženských gymnastických soutěží. 
Odmítla se vrátit do Československa, kde převzali vládu komunisté.a požádala v Londýně o politický azyl. 
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