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                                              XIV. všesokolský slet 2006 
 

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Račicích 
 

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Praze - Troji    
 

Tři významné sportovní události letošního léta, které se konaly u 
nás, byly také zásluhou Olympsportu připomenuty příležitostnými 
razítky a dopisnicemi. Podrobněji se o novinkách dočtete na 
straně 55-56.    

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 54 

Z VEDENÍ OLYMPSPORTU 
 
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU  
     se uskuteční v sobotu 21.10. v Střední průmyslové škole stavební, Dušní ul.17, Praha 1. Metrem do stanice 
Staroměstská, tramvají č.17 do stanice Právnická fakulta. Škola je asi 50 m od hotelu Intercontinental. Otevřeno 
bude od 8.00 a začneme pochopitelně výměnnou bursou, vlastní jednání od 10.30. Hlavním bodem programu budu 
pochopitelně volby nového vedení Olympsportu. Stávající vedení připravilo základní kandidátku ve složení : Diviš, 
Janoušek, Petrás, Petrásek, Polák. Všichni členové OS mají právo podat návrhy na další kandidáty buďto písemně 
předem nebo na místě před vlastní volbou. Volení členové budou předseda, místopředseda, pokladník, jednatel a 
redaktor zpravodaje. Samostatně bude volen revizor účtu, zde bohužel kandidát není znám, prosíme všechny o 
spolupráci při zajištění této důležité funkce. 
     Pošta Praha 6 bude používat znehodnocovací černé strojové razítko, motiv zatím není znám. 
 
VÝSTAVA SPORT-O-NET´07 
     je mezinárodní filatelistická výstava, kterou uspořádáme ve spolupráci se Svazem Českých filatelistů a 
internetovým serverem EXPONET. Zvláštností této výstavy bude, že proběhne výhradně virtuální formou. 
Vystavené exponáty budou k dispozici na počítačovém serveru všem zájemcům, i vy si je budete moci prohlížet v 
klidu doma u stolu. Věříme, že se podaří shromáždit výběr světové sportovní a olympijské filatelie. Heslem výstavy 
je všechno zdarma. Tedy žádné výstavní poplatky, pojistné, riziko ztráty při přepravě apod. A také virtuální diplomy 
a medaile. Jediné, co musíte zajistit je naskenování vašeho exponátu podle požadavků propozic. Buďto si 
pomůžete sami nebo vám podá pomocnou ruku někdo z okruhu vašich známých. Správa serveru nabízí 
naskenování vašeho exponátu zdarma, musíte jej ovšem dopravit do Prahy a zpět. Stihne se to za několik hodin. 
     V jiné části zpravodaje naleznete propozice této neobvyklé a na světě zřejmě vůbec první výstavy tohoto druhu. 
K účasti na výstavě je třeba získat kvalifikaci ziskem min.75 bodů na některé výstavě nižšího typu. Přemýšlejte již 
nyní, zda se výstavy zúčastníte. 
     Považuji za svoji povinnost, seznámit vás s tím, proč po uspořádání výstav v roce 1970, 1980, 1991, 1995 a 
1999, které měly všechny stejný název OLYMPSPORT, přicházíme s názvem novým, totiž SPORT-O-NET´07. 
Zdůvodnění je následující. Když jsme připravili první návrh propozic, zaslali jsme je vedení FIPO s nabídkou 
podílet se na organizaci této výstavy převzetím patronátu, či jinak. Očekávali jsme, když nic jiného, podporu v naší 
činnosti. Pravý opak byl pravdou. Pánové Tecardi a Bergman nám sdělili, že FIPO (Mezinárodní federace pro 
olympijskou filatelii) a FIP (Světová filatelistická organizace) jsou ve sporu, který je řešen soudní cestou a že tudíž 
se FIPO nebude v žádném případě spolupodílet na akci, kterou spolupořádá SČF - tedy součást FIPu. 
     A nejen to, na výstavu FIPO uplatňuje copyright na veškerou olympijskou symboliku, vyhrazuje si zákaz 
používat slova se základem "olymp" včetně všech jeho odvozenin, tedy i OLYMPSPORT. Nejsem z těch, kteří 
chtějí vyvolávat potíže za každou cenu, takže proto se výstava jmenuje tak, jak se jmenuje, proto pořadatelem je 
Česká asociace pro sportovní filatelii. 
     Nevím, co bylo příčinou sporu FIPO a FIP a po pravdě řečeno mě to ani moc nezajímá. Soudní při údajně 
vyhrál FIP, chci věřit, že se rozvášněné hlavy uklidní a všichni zase budou chtít společně tlačit tu káru našeho 
koníčka někam dál a kupředu. 
 
EUREGIA EGRENSIS KARLOVY VARY 2006 
     Další příhraniční výstava německo-česká, uspořádaná v Karlových Varech v srpnu letošního roku byla přehlídkou řady velmi 
zajímavých exponátů. Nás pochopitelně zajímala tématika olympijsko sportovní a i zde se něco našlo. V první řadě bych zmínil 
exponát Panorama olympijské historie Václava Slavíka z Poděbrad. Do exponátu doplnil řadu velmi pěkných materiálů (dopisy 
1.i.2.řecké olympijské série), exponát přepracoval a výsledek se dostavil. Získal totiž 85 bodů (29 + 26 + 26 + 4) a tím i zlatou 
medaili.  
     Ve třídě jednorámových exponátů představil svůj nový exponát Zátopkovi karlovarský Jirka Svoboda. Získal 67 bodů (23 + 
21 + 20 + 3) a bronzovou medaili. Je zajímavé, kolik filatelistického materiálu se s naší nejslavnější manželskou sportovní 
dvojicí dá dohledat. 
     Ve výstavní části Premiéra nabídl Jiří Vaněček svůj exponát Pod olympijskou vlajkou od Athén 1896 až po Moskvu 1980. I 
na tomto exponátu je vidět zlepšení proti minulé výstavě, ocenění 58 body znamenalo stříbrnou medaili. Mimo soutěž jsme měli 
možnost ještě vidět Autogramy našich olympioniků Jiřího Vaněčka a přítele Cipriána exponát Šachy - královská hra. 
 
NOVÁ KNIHOVNIČKA 
     Sešit nové knihovničky, který jste právě obdrželi, je mezi našimi knihovničkami poněkud neobvyklý. Máte 
možnost se seznámit hned se dvěma jednorámovými exponáty, každý z nich vyniká něčím jiným. Svobodovy 
Zátopkovi nám dokazují, že zajímavý exponát lze vytvořit i z moderního, nového materiálu. Určitě by mohl řadu 
členů inspirovat k tvorbě celé řady obdobných exponátů,  vhodných i pro různé propagační výstavky a podobně. 
     Druhý jednorámový exponát je až z USA. Předseda SPI (americké obdoby našeho Olympsportu), Mark 
Maestrone mi jej zaslal k prohlédnutí a mně se velice líbí. Hlavní důvody jsou dva. Jedním je neobvyklé téma  
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exponátu. Posuďte sami, exponát se nazývá "Oblečením k vítězství" a zabývá se oblečením a další výbavou 
mužské gymnastiky. Tady jsou body za originalitu zcela jednoznačné! 
     Druhým důvodem je použitý materiál. Lze jej považovat v řadě položek za velmi neobvyklý a vlastní výzkum 
autora exponátu je neoddiskutovatelný. Použití řady známkových sešitků, výplatních otisků a hlavně u nás skoro 
neznámých celinových dopisnic z přelomu století. Líbí se mi tam i zařazená maximum karta, i když jinak tento 
materiál příliš nemiluji. Najdete zde použitý zkusmý tisk a podívejte se na listy 12 a 13.  Tématické popisy najdete 
nad nebo vedle jednotlivých položek, popisy filatelistické, provedené petitem jsou pod nimi. Prokazatelné 
filatelistické znalosti autora, gratuluji! 
     Pro zájemce uvádím přibližný překlad textů na úvodním listě včetně plánu exponátu. 
 
Oblečením k vítězství  
Gymnastika, z řeckého slova gymnos (nahý), byla 
původně výhradně mužský sport, jehož 
představitelé vystupovali  ve starověkém Řecku 
výhradně nazí a pouze před mužským 
obecenstvem . Jak  se stával tento sport stále na 
veřejnosti více populární, tak také vznikala potřeba 
používat vhodný oděv. Styl a design pánského 
gymnastického oblečení se vyvíjel podle běžných 
kulturních norem, metodiky sportu, ale nakonec i 
obchodních metod a politiky,  

 

Plán exponátu 
1. Úvod: Starověké Řecko  
2. Osobní oděv 
 2.1 soutěž pravidla  
 2.2 trikoty a dresy 
 2.3 kalhoty a trenýrky 
 2.4 obuv 
3. Osobní vybavení a výstroj 
4. Politické využití a uniformy 
                                                          -jp- 
 

FIFA WORLD CUP 2006 v Německu sice pro naše barvy nepřinesl očekávané výsledky, přesto si první 
účast České republiky na světovém šampionátu v kopané od České pošty zasloužila alespoň trochu pozornosti. 
Jediným domácím filatelistickým 
aktefaktem, připomínajícím účast našich 
fotbalistů na MS v Německu, tak je pouze 
dopisnice s přítiskem, vydaná 
Olympsportem (OS-13/06) a otisk 
strojového razítka, používaný 7.6.2006 na 
poště Praha 6. Část  
nákladu dopisnic byla letecky přepravená 
společně s českým národním týmem do 
Německa. Dokladem 
toho je otisk denního 
razítka z německé 
pošty Siegen 1 
s datem 7.6.2006 na 
zadní straně 
dopisnice. 
 
XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET  
vyvrcholil první červencový týden v Praze. 
Poštovní připomenutí na poslední chvíli 
se nám podařilo na poště PRAHA 6 za pomoci příležitostného 
štočku ve výplatním strojku Postalia (OS-14/06). Námětem je 
logo sletu. Je škoda, že pořadatelé sletu neprojevili zájem o 
zřízení příležitostné přepážky přímo na sletišti, takže na náš 
náklad byl v provozu strojek pouze v úterý 4.7.2006 u 
přepážky na poště v Kafkově ulici. 
 

ME V KANOISTICE NA HLADKÉ VODĚ V RAČICÍCH 
     S kanoistickými soutěžemi na našem území se letos roztrhl pytel. Užili jsme si 
mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v Karlových Varech na říčce Teplá, 
posílené i vodou z Lomnického potoka, s partou kolem mistryně světa Míšy 
Strnadové. Další  vodáckou soutěží bylo mistrovství Evropy v rychlostní 
kanoistice. Místem jejich soutěže byl stadion vodních sportů v Račicích. 
Mistrovství se konalo ve dnech 6.-9.7.2006, Výplatní otisk, který Olympsport 
připravoval, měl být používán poštou Štětí, která se nachází nejblíže místu, 
konání soutěže. Razítko bylo nakonec v provozu v pátek 7.7.2006 na poště Praha 
6. K šampionátu byla vydána také příležitostná dopisnice s přítiskem (OS 15/06). 
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MS V KANOISTICE NA DIVOKÉ VODĚ V PRAZE – TROJI 
     A do třetice u vody se na přelomu prázdnin sešli přátelé divoké vody 
při mistrovství světa v Trojské propusti v Praze na Vltavě. O vydané 
celinové dopisnici s originál známkou hodnoty 10 Kč jste již byli 
informováni ve zpravodaj OS 2/06. K světovému šampionátu připravil 
Olympsport znehodnocovací strojové razítko Postalia s uvedenou 
reprodukcí, které bylo používáno v sobotu 5.8.2006 na poště  Praha 6 v 
Dejvicích. Ze slalomářské historie je zde připomenuta Ludmila Polesná - 
Vebrová (1934 - 1990). A teď čtěte pozorně. Lída byla mistryní světa ve 
slalomu K1 v letech 1961,1963,1967,1969, ve sjezdu na divoké vodě 
1969. Držitelka stříbrných medailí v soutěži jednotlivkyň ve slalomu 
1971, ve slalomářských hlídkách 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 a 
hlídkách ve sjezdu na MS 1965, 1967 a 1971. Bronzové medaile 

vybojovala ve sjezdu jednotlivkyň na MS 1963, 1971, jako členka hlídky na MS ve sjezdu 1963 a na slalomářském 
mistrovství světa 1975. Zúčastnila se olympijských her 1972, kde na umělém kanále v Augsburku bojovali slalomáři 
poprvé o olympijské medaile.  
     Po výsledkové stránce jsme od našich kanoistů očekávali asi více než medailovou bilanci 2-2-1, ale v chladném 
počasí a velice vyrovnané konkurenci buďme rádi za dvě medaile z olympijských tratí - zlato v soutěži deblkanoistů 
Jaroslava Volfa a Ondřeje Štěpánka a bronz singlkanoisty Stanislava Ježka. Další medaile jsou ze soutěží hlídek: 
zlato deblkanoistů a dvě stříbra hlídek singlkanoistů i kajakářek. Štěpánka Hilgertová tentokrát zůstala pod stupni 
vítězů na pátém místě, životní 8. místo ještě v K1 získala Marie Řihošková. V C2 připojili 6. místo Jaroslavové 
Pospíšil s Pollertem a 9. místo po padesátkovém šťouchu na poslední brance Marek Jiras s Tomášem Máderem.  
 
Karel KOŽELUH (1895 - 1950),  
profesionální mistr světa v tenisu a reprezentant Československa  ve fotbale a ledním hokeji se více než padesát 
let po své smrti dočkal nejvyššího uznání. V červenci byl uveden do Mezinárodní síně slávy (Hall of Fame) v 
americkém Newportu. 
     Národní muzeum uspořádalo v 
Pantheonu Národního muzea 
výstavu Koželuhových trofejí, 
která trvala od 28.6.06 do 28.7.06. 
Česká pošta připomněla ukončení 
této výstavy použitím výplatního 
otisku na poště Praha 6. 
Olympsport přidal přítisk na CDV. 
Otisk byl používán pouze 28.7.06. 
     Karel Koželuh byl profesionálním mistrem světa v letech 1929, 1932 a 1937 a dlouhou dobu byl považován za 
nejlepšího tenistu světa. V letech 1947 až 1949 byl nehrajícím kapitánem československého Daviscupového 
teamu. Dvakrát startoval ve fotbalové reprezentaci Československa a reprezentoval i v ledním hokeji. V letech 
1923 a 1925 se zúčastnil mistrovství Evropy, ve druhém případě dokonce získal titul hokejového mistra Evropy.  
     Tragicky zahynul při autohavárii v Klánovicích v roce 1950.                                                             -jpb- 
  
Petr HRDLIČKA, olympijský vítěz z Barcelony 1992     
     Dne 16. září 2006 byl na poště Brno 2 v provozu výplatní strojek Postalia s propagační vložkou připomínající 
olympijského vítěze Petra HRDLIČKU. V tento den bylo na střelnici v Brně – Soběšicích také zahájeno MČR 
v brokové střelbě.  
   Petr Hrdlička na olympijských 
hrách 1992 v Barceloně získal 
nečekaně zlatou medaili v brokové 
disciplině trap. Do finále postoupil 
nástřelem 195 holubů (200 
možných) společně s dalším našim 
reprezentantem P. Kubcem (ten 
dokonce vedl se 196 terči, ale 
nakonec obsadil 5. místo). Po 
finálových 25 terčích měli první dva závodníci, Hrdlička a Japonec Watanabe stejný počet bodů. Následoval 
rozstřel. První střílel Hrdlička a trefil ! Japonec minul a zlato bylo naše.  

Petr Hrdlička (člen policejního klubu Kometa Brno) tak navázal na medaile z OH dalších členů klubu brokové 
střelby Brno – J. Panáčka (zlato skeet 1976) a M. Bednaříka (stříbro trap 1988). Dosud poslední medaili brokařů na 
OH vystřílel v Sydney (2000 - skeet) P. Málek. Nyní pracuje v Brně jako trenér a vede naše střelecké naděje.                                                                                                           
                                                                                                                                                      Ladislav Janoušek 
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PETROVICE A OLYMPIJSKÝ OHEŇ 
     V minulém čísle našeho zpravodaje byla 
otištěna informace o pohlednici Petrovic, resp. 
Peterswaldu (oba názvy si byly v té době 
rovnocenné) s kašetem k přenosu olympijského 
ohně v roce 1936 s výzvou, zdali o tom někdo 
něco neví. Předesílám, že o iniciátorovi či 
autorovi kašetu nic nevím. Nicméně pár informací o tom, proč se 
tak stalo, mohu podat.  
     To, že v rámci XI. Olympijských her 1936 v Berlíně byla poprvé 
organizována štafeta s přenosem olympijského ohně, je 
všeobecně známo. Rovněž tak bylo publikováno dost příspěvků 
k její trase přes tehdejší Československo včetně postojů různých skupin společnosti k její cestě přes naše území. 
Mimochodem první a zatím poslední. Uveďme tedy jen základní fakta. Štafeta s olympijským ohněm odstartovala 
z Olympie 20. 7. 1936 ve 12 hodin a do Berlína doputovala v den zahájení olympijských her 1. 8. 1936. Vedla přes 
Řecko, Bulharsko, Jugoslávii, Maďarsko, Rakousko, Československo a pochopitelně Německo. Zastávky s malými 
slavnostmi se uskutečnily v městech Korint, Atény, Delfy, Lamia, Larisa, Kozani, Soluň, Sofia, Niš, Jagodina, 
Oplenac, Bělehrad, Novi Sad, Subotica, Budapešť, Vídeň a Praha.  
     Přes naše území byl olympijský oheň nesen po trase dlouhé 282 km ve dvou dnech. Rakouské hranice překročil 
v Reingers ve čtvrtek 30. 7. 1936 v 9.45 hodin. Dále pak trase vedla přes Novou Bystřici (10.30), Jindřichův Hradec 
(12.10), Soběslav (14.20), Tábor (16.00, zde u Sezimova Ústí pozdravil oheň i prezident Beneš), Benešov (19.45) 
do Prahy (23.00). Zde se konala již zmíněná slavnost a na další trasu se oheň vydal v pátek 31. 7. 1936 v jednu 
hodinu po půlnoci. Poté následoval Straškov (4.30), Teplice (9.00) a hranice s Německem v Petrovicích, kam 
štafeta dorazila v 11.45 hodin, což koresponduje s časem uvedeným na denním razítku. Z fotografie, uveřejněné 
v oficiální zprávě z OH v Berlíně, je patrné, že předání na hraničním přechodu Petrovice/Hellendorf bylo přítomno 
velké množství lidí. Z toho je jasné, že Petrovice mají určitou souvislost s historií olympismu.  
     Uveďme ještě, že tehdejší Petrovice nebyly tak zcela zanedbatelným místem. Podle posledního předválečného 
sčítání lidu k 1. 12. 1930 měly 2 552 obyvatel, s přičleněnými osadami Antonínov (Antonsthal) a Nový Dvůr 
(Neuhof) zde žilo 2 728 lidí. K německé národnosti se hlásilo 2 455 a k československé 40 obyvatel, 57 bylo 
cizozemců. Petrovice patřily do politického okresu Ústí nad Labem a do soudního okresu Chabařovice. Působil zde 
poštovní úřad s označením Petrovice u Chabařovic, tedy tak, jak je uvedeno na razítku na zmíněné pohlednici.  
     Jak se postavit k pohlednici po stránce filatelistické nechci hodnotit, to přenechám větším odborníkům. Nicméně 
lze konstatovat, že údaje na denním razítku i kašetu odpovídají skutečnosti.  
                                                                                    Pavel Hladík 
 
OLYMPSPORT 1966-2006: BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU 
 

     Měl jsem tu čest zúčastnit se slavnostního setkání ke 40. výročí vzniku České asociace 
pro olympijskou a sportovní filatelii, které se uskutečnilo 8. dubna 2006 v Praze na Újezdu 
v restauraci MEDUZZY. Přišlo více než 60 členů z ČR, Slovenska i Polska. A také čestní 
hosté a olympionici, bratří Svojanovští – dlouho byli v obležení žadatelů o autogramy. 
K významné události vyšla dopisnice, příležitostný otisk výplatního stroje a Ivan Vápenka 
připravil i propagační výstavku z exponátu otevřené třídy, zachycující historii i sportovní 
úspěchy čs. a českých sportovců i Olympsportu. 
     OLYMPSPORT, to byla původní motivová skupina či sekce při Komisi námětové filatelie 
SČSF. Její zakladatelé, Václav „Robin“ Bušek ze Strakonic a Jaroslav Justýn z Milevska, 

bohužel již nejsou mezi námi. Jimi uskutečněná myšlenka je však živá a úspěšná. O Olympsportu prostě vědí 
filatelisté u nás i ve světě. Asociace dobře reprezentuje Svaz českých filatelistů na mezinárodních i světových 
výstavách, obvykle konaných u příležitosti olympijských her. Známe je pod názvem OLYMPHILEX a jsou uznávány 
i Mezinárodní filatelistickou federací FIP. Ty naše filatelistické výstavy, československé i české, mají  název 
OLYMPSPORT. Ta první, Celostátní oborová výstava OLYMPSPORT 1980, se konala v květnu 1980 v Českých 
Budějovicích. Další, již po „sametové revoluci“, byla uspořádána pod názvem OLYMPSPORT 1991 v září 
v Českém Brodě v sále kulturního domu. Na obou těchto celostátních výstavách jsem působil jako předseda jury. 
Byla to cenná zkušenost. Na národní výstavě Plzeň 1295-1995 měla sekce OLYMPSPORT své samostatné 
oddělení. Poslední celostátní výstavu OLYMPSPORT 1999 v pražském Muzeu České policie jsme spolu 
s předsedkyní senátu PČR zahajovali za široké mezinárodní účasti v květnu 1999.    
     Chtěl bych zdůraznit, že Olympsport v rámci SČF dlouho a aktivně spolupracuje s Českou poštou, s.p., 
s Českým olympijským výborem, s Českou olympijskou akademií, s ředitelem Olympijského muzea v Lausanne ve 
Švýcarsku a zejména s Mezinárodní federací pro olympijskou filatelii F.I.P.O. A také se zahraničními svazy a jejich 
prominentními členy, olympijskými a sportovními filatelisty – vystavovateli a znalci jakými jsou Roman Babut 
z Polska, Ervín Smažák ze Slovenska, Michalis Tsironis z Řecka, Ivan Librič z Chorvatska a další. Velmi si vážím 
toho, že i touto cestou si česká filatelie a SČF udržují přední postavení ve filatelii evropské a světové. 
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     OLYMPSPORT pod vedením Jaroslava Petráska a dalších členů, vystavovatelů, publicistů a organizátorů, to 
nejsou jen každoroční jarní a podzimní setkávání členů a výměna zkušeností a filatelistického a ostatního 
materiálu. To je i bohatá publicistická činnosti. Vydávání zpravodaje s řadou odborných článků a studií. To je i 
pozoruhodná knižnice Olympsportu. Jsou to i mezinárodní odborné semináře. Jednoho z nich jsem se zúčastnil 
v listopadu roku 1996. Zajímavé referáty a filatelistické ukázky zde přednesli nejen Jaroslav Petrásek, ale i Roman 
Babut, polský předseda sdružení pro olympijskou filatelii a mezinárodní juryman a známý švýcarský odborník, 
publicista, mezinárodní juryman a současný ředitel Olympijského muzea Manfréd Bergman z Lausanne. Bylo to 
právě tady, na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde za přítomnosti náměstka generálního ředitele České 
pošty, s.p., Miroslava Špačka a mnoha desítek účastníků proběhl první křest příležitostné celinové dopisnice, 
věnované úspěchům českých olympioniků. Tady začala tradice slavnostních křtů a prezentací českých poštovních 
známek a celin. 
     Blahopřeji OLYMPSPORTU ke všemu dobrému, co za ta čtyři desetiletí i pro čs. a českou filatelii a SČF vykonal 
a předsedovi, členům, vystavovatelům i publicistům přeji do dalších let mnoho dalších úspěchů. Děkuji. 

Lumír Brendl, předseda SČF a ředitel FIP   
 

RAKOUSKÁ SPORTOVNÍ STROJOVÁ - AUSTRIAN MACHINE POSTMARKS 
 
     Rakouských strojových razítek se sportovní tématikou zdaleka není tolik jako našich, přesto však mohou velmi 
dobře doplnit naše námětové sbírky a exponáty, zejména s tématikou lyžařskou, ale i jinou. Mezi našimi sběrateli 
patří mezi nejznámější razítka z let 1935 - 36, vybízející k podpoře rakouského olympijského fondu a ke koupi 
olympijských losů. Náš stručný přehled si neklade určitě za cíl kompletnost a je možné, že ve svých sbírkách máte 
i razítka další ?? 
  
1. 1923      1 WIEN 1  ERSTE ÖSTERREICHISCHE SEGELFLUGWOCHE / WASCHBERG BEI  
     STOCKERAU / 13,- 21.OKTOBER 1923 / * 4g * 
 
2. 1923      1 WIEN 8  ERSTE ÖSTERREICHISCHE SEGELFLUGWOCHE / WASCHBERG BEI  
     STOCKERAU / 13,- 21.OKTOBER 1923 / * 52 * 
 
3. 1924      GRAZ 1  GRAZER MESSE 1924 / JAGD UND SPORT AUSSTELLUNG / 30.AUG - 8.SEPT. 
     / * * * 
 
4. 1925      KITZBÜHEL DEUTSCHE u.ÖSTERRECHISCHE SKIMAISTERSCHAFTEN / 7. u. 8.FEBR.  
     1925 / * d * 
 
5. 1929      KLAGENFURT 1  9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 2g * 
    
6. 1929      KLAGENFURT 2  9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 1a * 
    
7. 1929      KLAGENFURT 2  9.AKADEM. / TURNBUNDFEST / 23. - 29.JULI 1929 / KLAGENFURT / * 1b * 
 

8. 1930/31  3 WIEN 40 BESUCHEN SIE DIE / WINTER -  / OLYMPIADE / MŨRZZUSCHLAG / 5.-  
     8.Februar 1931 / * 4f * 
 
9. 1930/31  3 WIEN 40 BESUCHEN SIE DIE / WINTER - / OLYMPIADE / MŨRZZUSCHLAG / 5.-  
     8.Februar 1931 / * 4h * 
 
10. 1932/33  GOISERN  DREILÄNDER - SKI - MEISTERSCHAFT / 14. u. 15.1.1933 / GOISERN / * *  
 
11. 1935      1 WIEN 1  SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * c * 
 
12. 1935      KLAGENFURT 2 SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R * 
 
13. 1935      LINZ 2  SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R * 
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14. 1935      SALZBURG 2 SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * R * 
 
15. 1935/36 INNSBRUCK 2 SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / * a * 
 
16. 1935/36 GRAZ 1  SPENDET FÜR DEN ÖSTERREICHSCHEN OLYMPIAFONDS / *  

 
17. 1936      INNSBRUCK 2 KAUFET OLYMPIA LOSE / * a * 
 
18. 1936      1 WIEN 1  KAUFET OLYMPIA LOSE / * a * 
 
19. 1936      GRAZ 1  KAUFET OLYMPIA LOSE / *  
 
20. 1936      KLAGENFURT 2  KAUFET OLYMPIA LOSE / * R * 
 
21. 1936      LINZ 2  KAUFET OLYMPIA LOSE / * R * 
 
22. 1936      SALZBURG 2 KAUFET OLYMPIA LOSE / * R * 
 
23. 1937      KLAGENFURT 2 WÖRTHERSEE SPORTFESTE / 10.JULI - 22.AUGUST 1937 / * d * 
 
24. 1938      AFLENZ-KURORT / ÖSTERR. / SKIMEISTERSCHAFT / AFLENZ / 1938 / * 
   
25. 1939      VILLACH 2 NS - WINTERSPORTKÄMPFE / 17.- 19.FEBRUAR 1939   
 
26. 1939      LINZ 2  REICHSWETTKÄMPFE 21.- 23.JULI / SA / BERLIN / * a * 
          
27. 1939      INNSBRUCK  2 BESUCHET DAS 3.TIROLER LANDESSCHIESSEN / GAUHAUPTSTADT / 1.-  
     8.OKTOBER 1939 / a 
 
28. 1951      WIEN 1  WIENER EISREVUE / AB 21.DECEMBER / WIENER EISLAUF - VEREIN / c   
 
29. 1951      WIEN 1  WIENER EISREVUE / AB 21.DECEMBER / WIENER EISLAUF - VEREIN / g 
 
30. 1956      SCHRUNS ÖSTERR.STAATS - SKIMEISTRSCHAFTEN IM SKISTADION MONTAFON / 8.- 
     10.FEBRUAR 1957 / * W *  
  
31. 1958      BADGASTEIN 1 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                             
    
32. 1958      BADGASTEIN 2 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                                              
 
33. 1958      BADGASTEIN 3 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
34. 1958      BADGASTEIN 6 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
35. 1958      BADGASTEIN 13 ALPINE SKI - WELTMEISTERSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
36. 1959       ZELL am SEE AKADEMISCHE SKI-WELTMEISTERSCHAFTEN ZELL am SEE / 15.-   
    22.FEB.1959 / m   
37. 1963/64  INNSBRUCK 1      BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 / 
   INNSBRUCK 1964 novější vložka, délka 55 mm, výška  21,5 mm 
 
38. 1963/64  INNSBRUCK 2      BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 / 
   INNSBRUCK 1964 / b starší vložka, délka 38 mm, výška  12,5 mm 
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39. 1963/64  INNSBRUCK 2      BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 / 
   INNSBRUCK 1964 / b novější vložka, délka 55 mm, výška  21,5 mm 
 
40. 1963/64  INNSBRUCK 2      BESUCHET / DIE IX.OLYMPISCHEN WINTERSPIELE / VOM 29.1.- 9.2.1964 / 
   INNSBRUCK 1964 / b novější, ale převrácená vložka, délka 55 mm, výška  21,5 mm 
 
41. 1964      LEUTASCH / TIROL / OLYMPIADORF 
 
42. 1968      3370 YPPS AN DER DONAU / XV.STUDENTEN-SCHACHWELTSMEISTERSCHAFTEN 13.- 29.JULI 
   1968 / YPPS AN DER DONAU / w    
 
43. 1969      8670 KRIEGLACH INTERNATIONALES ALPL-BERG-RENNEN / 11.MAI 1969 / EUROPA -  
   BERGEMEISTERSCHAFTSLAUF (FIM 250) / VON KRIEGLACH - ROSEGGERS 
   WALDHEIMAT / ab 
 
44. 1969/70 8605 KAPFENBERG / 1.EM AUF NATURBAHNEN / 24.- 25.1.1970 / DURCHGEFÜRT VOM ASKÖ - 
   RV - KAPFENBERG / UNTER DER PATRONANZ DER FIL / 1 
 
45. 1970      8970 SCHLADMING / SCHLADMING / ÖSTERREICHISCHE ALPINE SCHIMEISTERSCHAFTEN  
   1970 VOM 4.- 8.3.   
 
46. 1971      4020 LINZ DONAU / ÖSTERREICHISCHER TURNERBUND / ÖTP / 4.BUNDESTURNFEST 14.-  
   18.7.1971 IN LINZ / am 
 
47. 1973      8722 KNITTELFELD / KNITTELFELD / ÖSTERREICHRING / STADT DES MOTOR - UND   
   WANDERSPORTES  
 
48. 1973      6580 ST.ANTON a.ARLBERG / 38.ARLBERG - KANDAHAR / ST.ANTON am ARLBERG /   
   3..FEB.1973 / FIS - A - WELTCUPWERTUNG 
 
49. 1975      6345 KÖSSEN  WM KÖSSEN 75 / 12.- 22.MÄRZ 1975 / f 
 
50. 1975      8982 TAUPLITZ 3.SKIFLUG - WM / 13.- 16. / 1975 / KULM - / TAUPLITZ - / BAD  
   MITTERNDORF / d 

 
51. 1975      8983 BAD MITTERNDORF / 3.SKIFLUG - WM / 13.- 16. / 1975 / KULM - / TAUPLITZ - / BAD  
   MITTERNDORF / e 
                                                 -jp- 
 
50 LET OD TRIUMFU TONIHO SAILERA 
     Letos již uplynulo 50 let od konání VII. zimních olympijských her, které hostila italská Cortina d' Ampezzo. My na 
tyto ZOH nebudeme vzpomínat v nejlepším, protože českoslovenští sportovci ani jednou nestanuli na stupních 
vítězů a nejlepšími výsledky byla 5. místa hokejistů a mladého krasobruslaře Karola Divína a 6. místo lyžařské 
štafety žen, 
     VII. ZOH 1956 však měli jednoho velkého hrdinu. Stal se jím vítěz všech tří alpských disciplín šestadvacetiletý 
Rakušan Anton „Toni“ Sailer. Toni Sailer se narodil 17.11. 1935 v tirolském Kitzbühelu a v dobách své největší 
slávy byl přezdíván „Černý blesk z Kitz“. Za svoji kariéru (1946-1958) získal 3 zlaté olympijské medaile a 7 titulů 
mistra světa a 1 stříbrnou medaili z MS. V tabulce počtu získaných medailí z mistrovství světa ho sice předstihli 
Aamodt (12 medailí), Girardelli (11 medailí) a Zurbriggen (8 medailí), ale co do kvality získaných kovů se Sailerovi 
nikdo dosud nevyrovnal. Jeho bilanci 7-1-0 se pouze přiblížila další lyžařská legenda Jean-Claude Killi z Francie se 
6 tituly mistra světa.  
     V Rakousku se Sailer proslavil také jako herec (hrál v 25 komediích) a zpěvák (natočil 18 desek). V rodném 
Kitzbühelu vede dětskou lyžařskou školu. V letech 1972-6 pracoval jako šéftrenér a technický ředitel Rakouského 
lyžařského svazu. K 70. narozeninám lyžařské legendy vydala Rakouská pošta aršík s 20 známkami, tzv. personal 
stamps, které mapují jeho lyžařský život. 
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