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XXIX. OH PEKING 2008 – RAZÍTKA A KAŠETY  
 
Razítka na FDC 
  1)      23.9.1993  Čína    Źádost o přidělení OH v roce 2000 
  2-4)     4.4.2001  Čína, Hong Kong, Macao  Vydání na podporu kandidatury Pekingu  

- 100 dní do rozhodnutí o místu konání OH 2008 
  5-6)   14.7.2001  Čína, Hong Kong Peking zvolen místem OH 2008 
  7)      13.8.2004  Čína   Zahájení OH 2004 – Od Athén k Pekingu 2008 
  8-9) 12.11.2005  Čína   1000 dnů do zahájení OH 2008, představení emblému a maskotů OH 
10)      23.6.2006  Čína   Emblém OH Peking 2008 
11)      13.7.2006  Čína   5 let od zvolení Pekingu hostitelským místem OH 2008 
12-16)   8.8.2006  Čína   OH Peking 2008 – Sport I 
17)        8.8.2006  Čína   Dva roky do zahájení OH 2008 
18)      28.8.2006  Čína   Zahájení náboru dobrovolníků pro OH Peking 2008 
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13.7.2001 – V den volby místa konání 
OH 2008 bylo používáno razítko 
v červené barvě, na kterém je 
stuha, emblém používaný při 
kandidatuře Pekingu. 
 
13.8. a 29.8.2004 – data vymezující 
trvání OH 2004 v Athénách. Čínská 

pošta vydala k OH 2004 řadu razítek a kašetů, na nichž 
propaguje také konání OH 2008 v Pekingu. Kašet vpravo nahoře 
v modré barvě, malé obdélníkové razítko černé, ostatní jsou 
červená. 

 

13.7.2005 – 4. výročí zvolení Pekingu hostitelským místem  
Her XXIX. Olympiády. Ruční razítko je černé, ostatní červená.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.11.2005 - 1000 dnů před zahájením olympiády v Pekingu 2008 bylo 
spuštěno odpočítávání, které ukazuje kolik času do zahájení 
olympiády zbývá. Tato skutečnost přinesla zhruba 80 poštovních 
razítek a kašetů. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehled razítek připravila redakce Zpravodaje, zároveň Vás všechny vyzývá ke spolupráci při mapování 
razítek k OH 2008, zapojte se a pošlete mailem či dopisem oskenovaná či ofocená razítka k OH 2008.  
Mailová adresa: petras.jan13@seznam.cz 
Pokračování příště                                              

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mailto:petras.jan13@seznam.cz
http://www.fineprint.cz


 53 

LEGENDÁRNÍ WEMBLEY OPĚT OTEVŘELO BRÁNY 
 

     Není snad na světě fotbalového fanouška, který by neznal stadión Wembley, považovaný již skoro 85 let za 
Mekku anglického fotbalu. Ve 20. letech minulého století bylo zelené prostranství ve Wembley parku v Londýně 
vybráno jako místo pro The Empire Stadium. Stavba byla zahájena 22. ledna 1922 a dokončena 23. dubna 1923. 
Od té doby, kdy král Jiří V. zasadil na hrací ploše v roce 1923 první drn trávníků, proběhla ve Wembley řada 
významných událostí. Slavnostně byl chrám anglického fotbalu otevřen 28. dubna 1923 při finále Anglického 
poháru (F.A. Cup) utkáním nevalné úrovně Bolton Wanderers – West Ham United (2:0), před historicky rekordní 
návštěvou 126 047 diváků.  
     V prostorách stadiónu mohli 
návštěvníci sledovat závody 
chrtů, utkání ragbyové ligy a 
pozemního hokeje žen, ukázky 
amerického fotbalu, 
plochodrážní závody. Ve 
Wembley vystupovali také 
bezmála všichni, kteří něco 
znamenali nebo něco znamenají 
v hudební světě. Při 
vyprodaných koncertech zde 
vystoupili např. Queen, Paul 
McCartney, Rolling Stones, Kiss, 
U2, ABBA či Boney M, v 80. 
letech uspořádal obří koncert Na 
pomoc Africe zpěvák, sir Bob 
Geldof. V roce 1988 přilákalo 
sedm koncertů Michaela 
Jacksona rekordních 504 tisíc 
diváků.  

     První velké sportovní zklamání 
zažilo staré Wembley v roce 1928, 
kdy domácí reprezentaci 
deklasovalo Skotsko 1:5. Tři roky po 
válce, v roce 1948 ve Wembley 
vzplanul olympijský oheň a příznivci 
XIV. olympiády mohli na stadiónu 
mimo jiné vidět triumf Emila 
Zátopka v běhu na 10 kilometrů. 
Angličtí fotbaloví amatéři na 
Olympijských hrách nečekaně 
selhali s Dánskem 3:5 a tak dějiště 
finále olympijského fotbalového 
turnaje, staré dobré Wembley, 
vidělo zápas mezi Švédskem a 
Jugoslávií (3:1). Katastrofou skončil 
přátelský zápas v roce 1953, kdy 
Maďarsko výhrou 6:3 srazilo na 
kolena hrdého britského lva. 

Prohrou ve Wembley přišli Angličané po třiceti letech o 
gloriolu neporazitelnosti na domácí půdě s týmem 
pocházejícím mimo britské ostrovy.  
     Z šoku se fotbaloví příznivci vzpamatovali až v roce 
1966, kdy se 30. červenec stal nepamátnějším dnem 
anglického fotbalu, kdy před zraky anglické královny 
Alžběty II. porazila Anglie v dramatickém finále MS 
1966 Německo:4:2 a stala se tak poprvé a doposud 
naposled mistrem světa. O dva roky později se stal 
Manchester United prvním anglickým mužstvem, které 
vyhrálo Pohár mistrů evropských zemí (předchůdce 
Ligy mistrů) a je samozřejmé, že triumfoval nad 
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Benfikou Lisabon 4:1 na sametovém 
trávníku ve Wembley. V roce 1980 byl 
stadiön nákladem 60 milionů liber 
zrekonstruován. Výsledkem bylo také 
omezení kapacity z historických 100 
na 80 tisíc míst. Třicet let od MS 1966 
hostilo Wembley další významnou 
fotbalovou akci, Mistrovství Evropy 
1996. Finále tohoto kontinentálního 

šampionátu mezi Německem a Českou republikou (2:1) sledoval z lóže český prezident Václav Havel společně 
s anglickou královnou.  
     Po kvalifikačním zápase MS 2006 Anglie – Neměcko (0:1) 7.10. 2000 byla zahájena demolice chátrajícího 
stadiónu. Během sedmi let dlouhého čekání byla vybudována víceúčelová konstrukce ze skla a kovu s posuvnou 
střechou pro 90 000 diváků. Dříve nepřehlédnutelná dvojice symbolických věží (zbouraný materiál byl použitý do 
základů stavby) byla nahrazena ocelovým Triumfálním obloukem vysokým 133 metrů. Celý projekt stál 31,5 miliard 

korun. Poprvé otestovali nový svatostánek 
24.3.2007 fotbalisté Anglie a Itálie do 21 let (3:3). 
Premiérový gól a brankovou přestřelku začal už 
ve 27 vteřině před 60 000 diváky Giampaolo 
Pozzini z Fiorentiny. Pro nově zářící Wembley se 
však stalo skutečnou zkouškou ohněm až 126. 
finále Anglického poháru FC Chelsea – 
Manchester United (1:0) hrané před vyprodaným 
hledištěm 19. května 2007. Finále se na tradiční 
místo vrátilo po šesti letech azylu na stadiónu 

Millenium z hlavního města Walesu, Cardiffu. Ve finále měl zastoupení také český 
fotbal, když v brance vítězů stál bezchybný Petr Čech.  
     K prvnímu mezistátnímu zápasu Anglie na 
novém Wembley byla pozvána na 1. červen 2007 
jedenáctka Brazílie. Prestižní přípravný duel mezi 
fotbalisty Anglie a Brazílie skončil remízou 1:1. 
Domácí reprezentace Albionu přitom byla v 
premiéře v přestavěné aréně blízko vítězství, a to 
především zásluhou Davida Beckhama. 
     Dvaatřicetiletý populární fotbalis-ta oslavil 
návrat do národního týmu po jedenácti měsících  
kvalitním výkonem a přesným dlouhým pasem z 
přímého kopu ke vzdálenější tyči, odkud v 67. 
minutě hlavou otevřel skóre kapitán John Terry. 
Když už to vypadalo, že skončí šestizápasová 

série brazilské neporazitelnosti ve vzájemných zápasech, z podobné situace 
vyrovnal ve druhé nastavené minutě Diego. To už nebyl na hřišti Beckham, který 
třináct minut před koncem střídal a 90.000 diváků v hledišti jej vyprovodilo nadšeným aplausem. 
     Z kulturních akcí je netrpělivě očekáván koncert na památku 10. výročí tragické smrti princezny Diany, který 
pořádají její synové 7. srpna. Architektonický skvost Wembley je důstojným stánkem kolébky fotbalu, na který i ty 
největší hvězdy tohoto sportu nastupují s bázní a pokorou a asi tomu bude, co bude tento nádherný stadión 
existovat.       

 Stanislav Kamenický 
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     Kromě aršíku k otevření stadiónu Wembley v Londýně (reprodukce je uvedena na předchozí stránce) vydala 
Britská pošta k této události ještě tiskový list s 20 známkami a 20 kupóny. Na kupónech jsou vzpomenuty 
nejdůležitější události, které se v ochozech stadiónu Wembley odehrály. Pro nás jsou nejzajímavější kupóny, 
připomínající konání olympiády v roce 1948, Britská pošta z celého zástupu olympijských hrdinů vybrala našeho 
Emila Zátopka a jeho triumf na trati 10 kilometrů. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správné výsledky testu ze strany 37.         
 

1.  rok 1908,  IV. OH       za správný rok 1 bod, za správné číslo OH 1 bod 
2.  2    1 bod 
3.  Šínová, Matoušková  za každé správné jméno 1 bod 
4.  C) Leo Sotorník   1 bod 
5.  Jan Brzák-Felix (36 s Vladimírem Syrovátkou, 48 s Bohumilem Kudrnou)   1 bod 
6.  1 – v roce 1965 v sérii Československá olympijská vítězství je připomenuto trojnásobné olympijské vítězství  
Emila Zátopka v Helsinkách 1 bod 
7.  23    1 bod 
8.  Rakousko, Monako  za každou správně uvedenou zemi 1 bod 
9.  4     1 bod 
10. 4109 účastníků (jiný zdroj uvádí 4064 účastníků)  
Maximální zisk v testu je 12 bodů, vítěz na setkání Olympsportu dosáhl 10 bodů, průměrný výsledek byl 5 bodů. 
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STRUČNĚ NA ZÁVĚR  

  Maďarsko 9.5.2006 100 let od           
 prvního vítězství Ference Szisze        Finsko 7.3.2007 100 let finského fotbal. svazu 

Lucembursko 9.12.2006         v GP (fr. jezdec maďar.původu)           
100 let od založení prvního  
fotbalového klubu 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                                 Švýcarsko 6.3.2007 
                                                         kopaná žen 
Francie 10.2.2007 100 let od 
prvních mezinárodních  
závodů v lyžování  

 Francie 7.5.2007 100 let Mezinárodní federace jachtingu 
             
 

            
             
            Chorvatsko 21.5.2007   
              MS ve stolním tenisu                                                                             
 
        

         Polsko 22.1.2007                                               
        ME v krasobruslení                                Uruguay 100 let fotbalového klubu Colón     Francie 16.4.2007  ragby 
 

Do  dnešního  čísla přispěli  členové: Jaroslav Petrásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Ivo Petr. 
 

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

Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2007  
 

                                              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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