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     Před rokem 1989 připomenula Československá pošta výročí 
založení ČOV vydáním příležitostných známek v letech 1966, 1971 
a 1986. Za rok vzniku ČOV byl tehdy brán první pokus o jeho 
založení v roce 1896. Skutečný vznik Českého olympijského 
výboru je spojen s datem 18. květen 1899. V novodobé historii 
našeho státu vydala Česká pošta známku k 100. výročí založení 
našeho národního olympijského výboru v roce 1999. V letošním 
roce známka k  jubileu sice vydána nebyla, přesto filatelisté 
nevyšli naprázdno. Pošta připravila příležitostné ruční razítko a 
také Olympsport se aktivně zapojil do oslav 110. výročí založení 
ČOV. Více na stranách 31-33.       
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ZPRÁVY Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU 
     V sobotu dne 16. května 2009 se na Českém střeleckém svazu v Praze konalo již 56. setkání Olympsportu. 
Účast byla jen 15 sběratelů, a to je opravdu málo. Po tradiční burze následovaly informace předsedy OS Jardy 
Petráska. Vyřídil pozdravy Bedřicha Poláka a další omluvených. Připomenul jaká razítka jsme již připravili a co 
můžeme očekávat do konce pololetí.  
OS-1/09 10,00 SR ME ve střelbě ze vzduchových zbraní P - 1 22.2. 
OS-2/09 18,00 PR FIS – skok, apost Liberec 21,2 
OS-3/09 17,00 PR FIS – běh, R nálepka Liberec 20.2. 
OS-4/09 10,00 PR FIS – combined CDVp Liberec 24.2. 
OS-5/09 10,00 SR FIS –  lvíček Liberec 18,2. 
OS-6/09 10,00 SR Final Four volejbal Lébl Praha 1 4.4. 
OS-7/09 10,00 SR Českobrodské okruhy – Veteran Cars Č. Brod 30.4.-1.5. 
OS-8/09 10,00 SR 40.GP Plzeň – Račanský, Barcelona 1992 Plzeň 7.5. 
OS-9/09 9,00 OVS Setkání OS – Němeček, box 1960 Praha 6 16.5. 
OS-10/09 10,00 PR 110 let ČOV – logo ČOV a Guth Praha 011 18.5. 
OS-11/09 17,00 PR 110 let ČOV – logo ČOV a sídlo Praha 011 18.5. 
     Největší letošní akcí je 110.výročí založení Českého olympijského výboru. Do oslav se zapojily prakticky všech-
ny složky ČOV a samozřejmě nechybíme ani my. K této příležitosti bylo používáno ruční PR na poště Praha 011 
na Malé Straně, kde bylo možné získat i příležitostnou R nálepku a výplatní otisk ČOV, používaný na poště Praha 
31. K PR existuje CDVp v hodnotě 17.- Kč, k OVS Op. U položek z tabulky číslo 2, 3, 4 a 5 (MS FIS) nejsou na 
CDVp vytištěna pořadová čísla, na Op pro OVS je uvedeno chybně číslo 6/09.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Snímky ze setkání OS pořídil Ladislav Janoušek 
     K jubileu dále připravuje autorský kolektiv dárkovou brožuru Historie Českého olympijského výboru ve filate-
lii. Dík patří všem, kteří zapůjčili své materiály k reprodukci. Brožura bude mít asi 28 stran A5 na křídovém papíře. 
Součástí oslav je i druhá virtuální výstava, která tentokrát pod názvem Olympsport´09 je opět umístěná na webu 
Japhily (http://www.japhila.cz/olympsport09/). Výstava je nesoutěžní a vystavují zde pouze členové Olympspor-
tu. Doba jejího trvání není omezená. Vystavovatelé obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. 
 

     Další výstavy v nejbližších dvou letech budou organizovány takto: 
Výstavy v tuzemsku                                             
2009 či 2010     Jindř. Hradec premiéra 
2009 podzim    Jihlava  regionální 
2009   Brno  premiéra 
2010  Jihlava  regionální 
     V případě zájmu o účast kontaktujte v 
Česku příslušný KF, pro cizinu uvedeného 
komisaře. Pro Poznaň jsou přihlášeni Sla-
vík, Slováček, Wirkner a Petrásek (2x). 

Výstavy v zahraničí 
6.- 10. 5. 2009  Essen IBRA 2009  Cacka 
27.- 31. 5. 2009 Sofia Bulgaria 2009 Kopecký 
26. 6.- 2 .7. 2009 Zagreb chorvatsko-česká Brendl, Vaníček 
3.- 6. 9. 2009 Poznaň Basketfila ´09 Petrásek 
21.- 25. 10. 2009 Roma Italia 2009 Kopecký 
9. - 12. 4. 2010 Antverpy Antverpia 2010 Cacka 
8. - 15. 5. 2010      Londýn Londýn 2010 Vaníček 
1. - 10. 10. 2010    Lisabon Portugal 2010 Vaníček

     Přítel Ladislav Janoušek informoval o prvním čísle Zpravodaje OS a knihovničce. Tisk a zasílání tištěného zpra-
vodaje  zajišťuje od letošního roku právě on. Změnili jsme i tiskárnu, zdá se, že bude lepší i kvalita tisku.  
Předseda OS poděkoval panu Čermákovi za pomoc při kolportérské činnosti. Upřesnil se adresář členů a byla 
podána zpráva pokladníka Bedřicha Poláka.  
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     Ladislav Janoušek se zúčastnil jednání Olympijské 
akademie dne 14. 5. 2009. Pro připomenutí 
vědomostí, vztahujících se k námětu razítka tohoto 
setkání – olympionika boxera Bohumila Němečka, 
zlatého lehkého weltra z Říma 1960, připravil hostitel, 
Ladislav Janoušek, test z historie boxu. Nebylo to 
vůbec lehké, ostatně sami si můžete test vyzkoušet 
(správné odpovědi k testu naleznete na straně …… ). 
     Z dalších razítek připomeňme jenom pro pořádek 
Final Four ve volejbalu s naším Léblem, závody 
veteránů v Českém Brodě a velkou cenu Plzně ve 
střelbě s Račanským, bronzovým medailistou 
z Barcelony 1992. Pak už zbývá jenom PR s Praž- 
ským maratónem. A co bude? Začátkem září ve 
Františkových Lázních mistrovství ČR v šachu 
družstev. ZOH ve Vancouveru připomeneme při 
podzimním setkání, a to by bylo tak všechno. Alespoň 

.                                                                                                prozatím.                       zapsal Ladislav Janoušek,     
                                                                                                                                       doplnil Jarda Petrásek 
NOVINKY OLYMPSPORTU 
     Přehled razítek za první pololetí letošního roku, které pro Vás Olympsport připravil, máte sice 
v předchozím článku o setkání OS v přehledné tabulce, ale určitě nebude od věci si nová sportovní ra-
zítka připomenout i s vyobrazením a najdete zde i rekomandační nálepku k 110. výročí založení ČOV.        

  

SR PRAHA  
1. - 7. 4. 2009 

Final Four ve volejbalu 
mužů. Českou účast za-
stupoval Martin Lébl v 
dresu družstva Banka 

Macerata (ITA).  
Hráno v O2 aréně. 

 

 

SR ČESKÝ BROD 
30. 4. - 1. 5. 2009 

75.výročí konání prvních 
autozávodů Českobrod-
ské okruhy. Letos konán 

13.ročník jako soutěž 
veteránů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SR PLZEŇ  
 7. 5. 2009 

40.ročník  velké ceny 
Osvobození ČR ve střel-

bě. Luboš Račanský, 
bronz na OH 92 

v Barceloně ve střelbě na 
běžící terč. 

 

OVS PRAHA  
6. - 16. 5. 2009  

Setkání OLYMPSPORTU 
a připomenutí zlaté 
medaile Bohumila 

Němečka v boxu v lehkém 
welteru na OH 1960 

v Římě. 

 

  

PR PRAHA 011  
 18. 5. 2009 

Hlavní den oslav založení 
ČOV 18.5.1899. Pošta 
011 je na Malé Straně, 

PR bude používáno pou-
ze jediný den společně 

s příl. R nálepkou 

 

OVS PRAHA 31 
 květen 2009 

Propagační vložka ve 
výplatním stroji ČOV ke 
110.výročí založení. Vy-
obrazen je Dr.Stanislav 

Jiří Guth-Jarkovský, otec 
zakladatel nejen ČOV,  

ale i MOV 

 
 
 
 

 
Na obrázku chybí     pořa-

dové číslo R nálepky. 

 
 
 
 
 

300 ks příležitostné  
R nálepky ke 110.výročí 
založení ČOV bude do 

vypotřebování používáno 
na poště PRAHA 011. 

 

 
 
     Ke každému z uvedených razítek je připravena 
jedna CDVp, výjimkou je ruční PR, ke kterému pro R 
zásilky jsou dvě CDVp (jedna 10.- a druhá 17.- Kč). 
K OVS ČOV je pro otisk připravena Op bez známky, 
výplatné je provedeno pomocí OVS ve výši pouze 
9,50 Kč (výplatné pro hromadně podávané zásilky).
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JAK SE SLAVILO 
 

     Na počest 110.výročí založení ČOV se uskutečnilo 25.května 2009 ve velké aule Karolina 
 

SLAVNOSTNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 
 

     Mezi mnoha jinými řečníky promluvil i Patrick Hickey, předseda Evropských národních olympijských 
výborů: 
Dámy a pánové, 
     je mi opravdu velkým potěšením být zde dnes s vámi u příležitosti oslav 110. výročí založení Českého olympij-
ského výboru. Stodesáté výročí založení každého národního olympijského výboru je vždy ohromná událost, a když 
má takový výbor za sebou tak mimořádné výsledky na letních i zimních olympijských hrách, je to událost o to větší. 
Sto deset let, které nás dnes dělí od založení Českého olympijského výboru, bylo plné sportovních úspěchů. A tyto 
úspěchy dvojnásob jsou pozoruhodné, zamyslíme li se nad tím, jaká byla v této zemi v této době situace. Uplynulé 
století poznamenané dvěma světovými válkami a následným vznikem západního a východního politického bloku 
nebylo pro historii našeho kontinentu lehkým obdobím. 
     Přesto i v těchto těžkých dobách Český olympijský výbor vytrval a hájil olympijské ideály a je dnes zářným příkla-
dem toho, jak by měl takový národní olympijský výbor vypadat. Musíme totiž pamatovat na to, že oblast působnosti 
národního olympijského výboru přesahuje rámec dosažení dobrých výsledků na olympijských hrách; jeho posláním 
je rovněž informovat, učit mládež olympijským ideálům a olympijským hodnotám a přispívat tak k lepší budoucnosti. 
I zde odvádí Český olympijský výbor skvělou práci a mládež České republiky bude sklízet ovoce jeho práce i v příš-
tích generacích. To je podle mého názoru další opravdu mimořádný úspěch Českého olympijského výboru a další 
důvod, proč jsem skutečně rád, že jsem dnes zde. 
     Takové úspěchy si zasluhují nejupřímnější blahopřání, které patří vedoucím osobnostem Českého olympijského 
výboru, minulým i současným. Těch osobností je příliš mnoho na to, abych je zde mohl všechny vyjmenovat, takže 
mi jenom dovolte říci, že i dnes má Český olympijský výbor nesmírně schopné a zanícené vedení. Mluvím zejména o 
panu předsedovi Milanu Jiráskovi a o generálním sekretáři, panu Petru Hrubcovi, dvou silných, odhodlaných a 
schopných osobnostech, kteří významnou měrou přispívají k olympijskému hnutí i na evropské úrovni. 
     Ale nesmíme zapomínat ani na to, že silní vedoucí potřebují silné týmy, bez kterých by nikdy nemohli dosáh-
nout svých cílů. Obrovská pochvala a vděk olympijského hnutí proto patří také všem těm mnoha nejmenovaným 
lidem, kteří v průběhu let s vášní a odevzdáním pracovali na podpoře českého olympismu a bez nichž by žádný 
národní olympijský výbor nemohl naplnit své poslání. Na závěr mi dovolte říci, že díky tomu, že dobře znám nasazení 
pana předsedy Jiráska, vím, že on toto výročí pojme jako odrazový můstek, od něhož se může český sport odrazit do 
ještě větších výšin. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál hodně úspěchů na této nové cestě     

                                                                                                                                                             Patrick Hickey 
 

     Současně v průběhu jednání došlo i k předání cen a medailí vybraným sportovcům a funkcionářům.  
Odměněni byli: 
Olympijský řád       Milan Jirásek 
 

Medaile Pierre de Coubertina     Emanuel Bosák 
 

Cena Oty Pavla       Jaroslav Šálek 
 

Medaile Tibi Gracias („Tobě Díky“) 
Sportovci:  Dana Zátopková   Věra Čáslavská   Jiří Raška   
   Vítězslav Mácha   Jan Železný    Martin Doktor   
   Štěpánka Hilgertová   Roman Šebrle    Kateřina Neumannová  
   Kateřina Kůrková-Emmons  Olympijský fotbalový tým  Olympijský tým hokeje 
Funkcionáři:  Václav Hubička    Naďa Knorre    Václav Pleskot  
    Karol Špaček    Karel Wendl    Jiří Zedníček 
Složky ČOV:  Pavel Belšan    Vladimír Drbohlav   Ladislav Falta  
   Pavel Hladík    Květa Jeriová-Pecková  Jan Klapáč  
   Jan Kůrka    Karel Malina    Lumír Propper 
Osobnosti sportu: Jaroslav Cihlář    Karel Gut   Světlana Hudečkova  
   Vladimír Prorok   
Partneři:  Český rozhlas    Česká televize    Plzeňský Prazdroj, a. s. 
   Škoda Auto, a. s. 
                                                                                                                                                          -jp-     
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Vizitky dvou nejvýše oceněných
     Milan Jirásek (*1936) je předsedou ČOV od roku 1996. Letos v lednu byl bez protikandidáta zvolen již do 
čtvrtého funkčního období za sebou. Činnost ČOV se pod Jiráskovým vedením neorientuje pouze na vrcholovou 
úroveň sportu, ale zaměřuje se na propagaci a šíření sportu bez ohledu na věk či sociální zázemí. První muž ČOV 
je rovněž členem předsednictva Svazu lyžařů ČR (jehož byl v letech 1988-1990 předsedou) a členem 
předsednictva Mezinárodní lyžařské federace (FIS).  

     Vedle činnosti v olympijském hnutí a ve sportu se Jirásek od roku 1960 věnuje lékařské profesi. Jako lékař 
začal od roku 1966 doprovázet výpravy lyžařských reprezentací, absolvoval řadu významných sportovních akcí, 

včetně světových šampionátů 
a zimních olympijských her 
v letech 1968, 1972, 1976 a 
1994. V současnosti pracuje 
na zkrácený úvazek na 
oddělení ortopedie v Ústřední 
vojenské nemocnici v Praze.     
    Olympijský řád, který Milan 
Jirásek převzal, má formu 
řetězu s olympijskými kruhy a 
olivovou ratolestí a jeho 
součástí je také diplom a 
odznak. 

    
 

     Vedle Milana Jiráska byl oceněn také další dlouholetý funkcionář, profesor Emanuel Bosák (*1924). Předseda 
ČSOV z let 1967-1970 převezme Medaili Pierra de Coubertina. Toto vyznamenání je udělováno osobnostem, které 
svou pedagogickou či výzkumnou činností významně přispěly k propagaci sportu a olympijské myšlenky.
    Emanuel Bosák byl v 60. letech proděkanem Institutu tělesné výchovy a sportu (později FTVS) a také 
dlouholetým členem atletické federace IAAF. Vedle funkce předsedy ČSOV byl v tomtéž období také předsedou 

Československého svazu tě-
lesné výchovy. Za jeho před-
sednictví byly podrobně 
rozpracovány plány na uspo-
řádání XXII. olympijských her 
1980 v Praze, následná „nor-
malizace“ českého politické-
ho života však jejich přípravu 
znemožnila. V lednu 1969 byl 
jmenován ministrem pro 
mládež a tělesnou výchovu 
České republiky, avšak po 
roce byl tento rezort zrušen.  

     Emanuel Bosák napsal řadu sportovních publikací a vědeckých pojednání, např. monografii o diskaři F.Jandovi-
Sukovi. Ve sportu vždy zdůrazňoval fair play a soupeření v duchu olympijských myšlenek. Svým zaujetím při 
aktivním prosazování olympismu inspiroval i řadu následovníků.                                                              -jpb- 
 
 
MÁME PROBLÉMY, 
které se týkají našich www stránek. V prvé řadě jsme změnili providera, čehož důsledkem je, že máme novou ad-
resu, která vypadá takto : http://www.olymp-sport.cz .Stránky původní byly napadeny virem, takže pro jistotu došlo 
k jejich celkové likvidaci. Teď se tam toho mnoho kloudného nedočtete, kromě upozornění, že stránky jsou 
v přestavbě, tam je již jenom adresa webu výstavy OLYMPSPORT´09 a výzva k pomoci na práci na stránkách 
nových. Pokud patříte mezi ty, kteří o tom trochu vědí, podejte pomocnou ruku. 

-jp- 
 
 

                                                                                                                                     
INZERÁT -  ATHENS PIN CLUB hledá partnery pro výměnu! 

Pište na adresu: Stavros Potouridis, Marinou Antypa 109, GR 163 45, ILIOUPULI Athens, Greece. 
e-mail: stevpot@hotmail.com 
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Polskému olympijskému výboru bylo 90 let 
     Od PKOL a Klubu Olympiczyka z Varšavy jsme přijali pozvání k účasti na oslavách devadesáti let POV. Místem 
konání byl Komplex olympijský ve Varšavě na břehu Visly, který můžeme našim polským přátelům jenom závidět. 
Kanceláře, přednáškové sály, olympijské muzeum, restaurace, ubytovací zařízení, tělocvičny, veškerá venkovní 
sportoviště, prostě všechno, co podobné zařízení má mít.  
     Součástí oslav byla jednak propagační výstava vybraných filatelistických exponátů a podobně lákavou akcí byl 

určitě třídenní a již 14. veletrh olympij-
ských sběratelů. Po švýcarském 
Lausanne, Seoulu, norském městě 
Bo,  Riu de Janeiru a Paříži se 
sběratelé olympijských reálií sešli 
poprvé ve východní  Evropě. Naše 
zastoupení zajišťoval Vašek Diviš a 
Jarda Petrásek, na poslední chvíli se 
rozhodli k účasti přátelé Jan Khom a 
Jaroslav Kalousek. 

     Vlastní výstava byla zahájena 15. května a návštěvníci mohli prohlížet sbírky filatelistické, odznakářské, min-
covní, našli vystavenou olympijskou literaturu, sportovní potřeby, olympijské pochodně, prostě nač si vzpomenete. 
Vlastní setkání a burza se potom uskutečnily 29.-31. 5. Burza byla organizována podobně jako u nás, stoly vypro-
dané, účast kupujících nepříliš velká. Bohužel převažovali odznakáři, jak u prodejců, tak u kupujících. Prodejců 
bylo celkem 123 z 21 zemí.  

     Ve filatelistické části výstavy vystavovali: Muzeum Lausanne SUI – Výběr z let 1894 – 1936, Manfred Bergman 
SUI – Polská historie a olympijský ruch 1795 – 1944, Roman Babut POL – Poláci na olympiádě, Maurizio Te-
cardi ITA  - Olympijské hry bez známek 1900 -1904,   Michalis Tsironis GRE – Olympijská vydání 1906,  Peter 
Osuský SVK – Pro slávu sportu,  Fritz Karpinski GER  - Německá Říšská pošta při olympiádě v Berlíně 1936,  
Roman Babut POL – Přežít se ctí (Olympismus v koncetračních táborech), J. Beljuga EST -  Z historie olympij-
ského fotbalu,  Jaroslav Petrásek – Ni zisk, ni slávu! (Historie Sokolstva), Roman Babut POL – Polská pošta ve 
službách sportu,  Zbigniew Galusinski POL – Letecký sport v Polsku 1926 – 1939, Sándor Kurdics  



 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenění našeho předsedy Jardy Petráska ve Varšavě   
    za exponát z historie Sokola „Ni zisk, ni slávu!“ 

HUN – Historie maďarské sportovní série z roku 1925,  H. Kleppen  NOR – Svět lyžování,  P. Brivio ITA – Fot-
balová historie, S. Meco ITA – ITALIA´90,  P. Polo ITA – Hra města Rugby,  R. Prange POL – Košíková. Tu 
miluji, M. Rožek ITA – K horským štítům. Jak tedy vidíte, bylo se na co koukat! 
     Naprázdno nezůstala ani alba sběratelů, protože sběratelé připravili dvě příležitostná ruční razítka a několik 
barevných pohlednic s olympijskou tématikou. Odznakáři měli možnost získat tři různé nové olympijské odznaky 
polské provenience. V pátek večer byla společná večeře s Juanem Antoniem Samaranchem, takže na své si přišli i 
sběratelé autogramů. Z Varšavy jsme se vraceli s velmi dobrými dojmy a trochou závisti z nádherného objektu 
PKOL                                                                                                                                                      -jp- 

Poučme se 

     Dnes se na různých úrovních škol zkušebně zavádí, místo číselného hodnocení žáků, hodnocení písemné. 
Rozšiřují se úvahy, který systém klasifikace bude výhodnější a lépe bude vystihovat jedince při hodnocení. Zane-
chávám tyto úvahy, které mi nepřísluší, odborníkům. Mne jen upoutala kopie vysvědčení z roku 1862, kde student 
je hodnocen písemnou formou. 
     Listina je formátu A4, v horní části opatřena kolky v hodnoty 6 a 30 krejcarů, v dolní části je umístěna pečeť. 
Nepatří nikomu jinému než uměleckému kritikovi, historikovi umění a spoluzakladateli organizovaného tělovýchov-
ného hnutí v Čechách dr. Miroslavu Tyršovi (* 17.9.1832 Děčín, +17.9.1884 Ötz v rakouských Tyrolích). V roce 
1881 byl Tyrš jmenován docentem na české 
technice a následně o rok později mimořádným 
profesorem na české univerzitě.     
     Údajně se ve Strakově akademii, založené roku 
1710, vyučovaly jen takové předměty, které se na 
veřejných ústavech vůbec nevyučovaly např. Zpěv, 
kreslení, hudba, jízda na koni, šerm apod. Dnes je 
budova sílem Úřadu české vlády.  
     Vraťme se k popisované písemnosti a posuďte: 
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„Vysvědčení       
mocí kteréhož níže psaný stvrzuje, 
že pan Bedřich Tirš, doktor filosofie 
v Praze, tělocvičnu university 
Pražské v roce 1853, 1854 a 1855 
jakožto žák velmi pilně navštěvoval 
a po tuto celou dobu se tak s 
neobyčejnou horlivostí cvičil, že v 
brzkém čase zvláště znamenitou 
silou svou nad ostatní spolužáky 
vynikal., v roce 1861 a pak v r. 1862 
až do měsíce června již však jakošto 
cvičitel na témž ústavu působil, v 
kteréžto vlastnosti se jak svou 
mužnou rozvahou a jadrnou znalostí 
v oboru umění gymnastického, tak i 
svou velkou obezřetností a opatr-
ností při vyučování samém mždy 
vyznamenával, sobě těmito vlast-
nostnostmi, zvláště ale svou mírnou 
povahou a vlídným chováním nejen 
náklonnost svěřených mu žákův, 
nýbrž i úplnou spokojenost níže 
psaného po celý tento čas tak roz-
hodně sobě získal, že jej každému v 
záležitostech tělocvičných vůbec od-
poručiti může a také tímto vřele 
doporučuje. Na důkaz toho vlastno-
ruční podpis a připojená pečeť.                                                                                            
   V Praze dne 12. srpna 1862 

   Jan Malýpetr                                                            
učitel tělocviku na universitě Pražské  

Připravil: Bedřich Polák                                                                                             
 

O D B Ě R    N O V I N E K 
Vážení přátelé,  
     dovoluji si Vás touto cestou upozornit na následující skutečnost související s odběrem novi-
nek naší provenience. V druhé polovině minulého roku jsme Vám poprvé zaslali nové přihlášky 
k odběru novinek. Následně všem, kteří nejsou napojeni na elektronickou poštu, jsem s vklado-
vým listem odeslal přihlášku znovu k novinkové službě. Výzva neměla patřičnou odezvu, proto 
všichni odběratelé tiskovin, které jsou zasílány poštou, v nich měli  přiloženy, znovu již po třetí, 
přihlášky. Bohužel naše snaha nebyla některými z Vás akceptována. Obnovit a aktualizovat 
přihlášky k odběru novinek bylo nutností, neboť původní vykazovaly již nepřesné a nepoužitelné 
údaje. 
     Ti z Vás, kteří přihlášku nezaslali nemohou počítat s dodáním novinek za I. pololetí 
tohoto roku, bylo vydáno jen takové množství novinek, které kryje počet abonentů. Vy-
dané novinky za II. pololetí si můžete zajistit zasláním přihlášky k jejich odběru .    

Obnovené přihlášky zaslali: Andělín Adolf, Miroslav Aubrecht, Jiří Basl, Lubomír Bittner, Miroslav Brdlík, 
Miroslav Cmunt, Evžen Čermák, Jiří Čermák, Josef Dobrovský, Jiří Fabián, Josef Farský, Jaroslav Fin-
ger, Jiří Frankl, Josef Gregor, Pavel Hladík, Antonín Hobza, Jiří Hrubeš, Jaroslav Hubáček, František 
Hurbiš, Antonín Chvojka, Jaroslav Jelínek, Jaroslav Kalousek, Milan Kešner, Jan Khom, Rudolf Kocman, 
Josef Kočí, Ladislav Kočí, Jan Kodeš, Ladislav Konečný, Gerhard Krakl, Jaroslav Kvaček, Zbyněk Louč-
ný, Josef Novák, Jan Petrás, Miroslav Pšenička, Ivan Remeš, Jan Rod, Miloslav Rotport, Jaromír Rozlí-
lek, Zdeněk Ryšavý, Josef Sauerstein, Václav Sebera, Václav Slavík, Vlastimil Slonek, Milan Šigut, Jiří 
Šindler, Michal Šolc, Jiří Ulrich, Jiří Vaněček, Jaroslav Veselý, Jiří Všianský a Václav Weiss.                                                                  
                                                                                                                               Béďa Polák 
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JAK ŠLY ATLETICKÉ ROKY ... 

     Hlavní událostí letošního léta bude v srpnu, přesněji od 15. do 23.srpna 2009, XII. mistrovství světa v lehké atle-
tice. Místem konání bude Berlín a chybět nebudou ani naši sportovci. Vždyť hned Helsinky 1983 se pro nás staly ze 
všech MS nejúspěšnější. Stačí se podívat, kdo pro naše barvy medaile v Helsinkách získal a hned mi pění krev nad 
tím, když si uvědomím, že rok po Helsinkách jsme zlovůlí kohosi přišli o účast na OH v Los Angeles. 
  

             Čeští a českoslovenští medailisté na MS 
               Zlato (14) 

Helsinky 1983 400 m Jarmila Kratochvílová 
Helsinky 1983 800 m Jarmila Kratochvílová 
Helsinky 1983 koule Helena Fibingerová 
Helsinky 1983 disk Imrich Bugár 

                   Stuttgart 1993 oštěp Jan Železný 
Göteborg 1995 oštěp Jan Železný 

Atény 1997 trojskok Šárka Kašpárková 
Atény 1997 desetiboj Tomáš Dvořák 
Sevilla 1999 800 m Ludmila Formanová 
Sevilla 1999 desetiboj Tomáš Dvořák 

Edmonton 2001 desetiboj Tomáš Dvořák 
Edmonton 2001 oštěp Jan Železný 

Osaka 2007 desetiboj Roman Šebrle 
Osaka 2007 oštěp Barbora Špotáková 

 

                                  Stříbro (7)  

Helsinky 1983  400 m  Taťána Kocembová  
Helsinky 1983  20 km chůze  Jozef Pribilinec  

Helsinky 1983  štafeta žen  
4x400 m  

Kocembová, Moravčíková,  
Matějkovičová, Kratochvílová 

Řím 1987  20 km chůze  Jozef Pribilinec  
Paříž 2003 desetiboj Roman Šebrle 

Helsinky 2005 desetiboj Roman Šebrle 
Osaka 2007 tyč Kateřina Baďurová 

 

                                            Bronz (6)  
Helsinky 1983 koule  Remigius Machura 
Helsinky 1983 disk Gejza Valent 

Řím 1987 oštěp Jan Železný 
Sevilla 1999 oštěp  Jan Železný  

Helsinky 2005 disk Věra Cechlová-Pospíšilová 
Helsinky 2005 tyč Pavla Hamáčková 

      

   Přehled šampionátů a zisky čs. a českých medailí  

1. MS 1983 7. - 14. srpna  Helsinky 9 medailí (4-3-2) 
2. MS 1987 28. srpna - 6. září Řím 2 medaile (0-1-1) 
3. MS 1991 23. srpna - 1. září  Tokio 0 medailí (0-0-0)  
4. MS 1993 13. - 22. srpna Stuttgart 1 medaile (1-0-0) 
5. MS 1995 5. - 13. srpna  Göteborg 1 medaile (1-0-0) 
6. MS 1997 1. - 10. srpna  Atény 2 medaile (2-0-0) 
7. MS 1999 20. - 29. srpna  Sevilla 3 medaile (2-0-1) 
8. MS 2001 3. - 12. srpna  Edmonton 2 medaile (2-0-0) 
9. MS 2003 23. - 31. srpna  Paříž 1 medaile (0-1-0) 

10. MS 2005 6. - 14. srpna  Helsinky 3 medaile (0-1-2) 
11.MS 2007 15.- 23.srpna Osaka 3 medaile (2-1-0) 
12. MS 2009 15.- 23. srpna Berlín ??? 

 

      

     Němci připravují letošní ročník velkory-
se, dokladem toho je série známek a stří-
brná mince, která byla v Německu ke 
sportovní události vydána zatím pouze k 
OH 1972 v Mnichově a k MS ve fotbale 
před třemi roky. Série hned čtyř známek 
také není zrovna běžná. Podívejme se, jak 
to vše vypadá. 
                                Na minci v hodnotě 10  
                                     euro je vyobrazena    
                                         oštěpařka. Mincí  
                                             bylo  vyraženo   
                                             1 890 000  ku-  
                                               sů, ale maxi- 
                                              málně  200 ti- 
                                             síc   bude  mít  
                                           zvláštní  prove- 
                                        dení   s   hladkou   
                                    hranou. Tu ozdobí 
nápis "Sport hýbe světem" a značky min-
coven v Berlíně, Mnichově, Stuttgartu, 
Karlsruhe a Hamburgu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Série známek s názvem "Pro sport", na 
nichž je vyobrazen běh na 3000 metrů 
překážek, sprint, skok o tyči a hod diskem 
naopak podpoří německé atletické pro-
gramy. Známky i mince byly vydány 9. 
dubna. 
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PR Sevilla k MS 1999 
PR1 St.Denis k MS 2003   PR Bonn k MS 2003     PR1 Paris k MS 2003 

 
 
 
 
 
 

                                                             
                                     zn. Španělska k MS 1999 
PR1 Sevilla k MS 1999 
 
 
             
              

           Francouzský proof k MS 2003 modrý zkusmý tisk 
            
 
               SR k MS 2007 K.Baďurová, stříbro   
 

               OVS k MS 1999 L.Formanová, zlato 800 m 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Známka Francie k MS 2003 
 
        OVS k MS 2007, Tomáš Dvořák, zlato v desetiboji  
                 a Šárka Kašpárková, zlato v trojskoku 

 
 
 
 
 
 
 

   PR PRAHA 1,  MS 2007 
   Roman Šebrle, zlato  
   v desetiboji  
   a Barbora Špotáková,  
   zlato v oštěpu 
 
Zásilka příležitostného 
letu Praha  - Sevilla                          PR1 k MS 2003  
19.8.1999 s OVS,                 Andorra (Francouzská) 
Tomáš Dvořák, světový 

rekord v desetiboji 8994 bodů a zelený kašet se siluetou trojskokanky Šárky Kašpárkové 
   

     Zde je uvedena pouze malá část z materiálů, které k světovým atletickým šampionátům existují. Když se pustíte 
do hledání, najdete určitě materiál na jednorámový exponát, ne-li na víc.     
     Popřemýšlejte, jestli byste to nezkusili?                                                                                                     -jp- 


