
 73 

Olympij�tí medailisté a filatelie (43) 
 
XX. OLYMPIJSKÉ HRY MNICHOV (6. část) 
 
JEZDECTVÍ 
 
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO  – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, družstvo ve složení 
Winkler Hans Günter (viz 1956) na koni Torphy, Ligges Fritz (viz) na koni Robin, Wiltfang Gerhard (viz) na koni 
Askan a Steenken Hartwig na koni Simona 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. 172 (171/2)+A172 
 Z  RAS AL KHAIMA 1972 Yv. Mi. 810/1 (8067/11) 
    Yv. Mi. 837 (831/7) 
 Z   JEMENSKÁ A.R. 1972 Yv. ve zlatě Mi. 1389 
 ( s přetiskem /v překladu/ “ Zlatá medaile,Cena národů,skoky, Spolková republika Německo“) 
 
LIGGES Fritz (SRN)  – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. 172 (171/2)+A172 
 
LINSENHOFF Liselotte (Spolková republika Německo) – stříbro v drezúře /smíšených/ družstev, a zlato 
v soutěži jednotlivců  (filatelistický materiál viz XIX. Olympiáda) 
 
WINKLER Hans Günter (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva 
FM Z   JEMENSKÁ A.R. 1972 Yv. BF Mi. BF 150 
(s medailemi vítězného družstva v letech 1956 a 1968 a se jmény členů na kraji kupónu, viz reprodukce u XVIII. 
Olympiády, spolu s Neckermannem, viz také starší poznámky u XVI. Olympiády) 
 Z  NĚMECKO 1998 korespondenční lístek č.13a na pomoc sportu 
 

 
 

MEADE Richard John Harray (Velká Británie) – zlato v military v soutěži jednotlivců a družstev 
FM Z  AJMAN  1972 Yv. Mi. 1566 (1545/74) 
    bez označení hodnoty  
    (Mi.1566 s přetiskem jména) Mi. 1596 (1575/604) 
    ( v malém formátu) Mi. 1617 (1605/34) 
 Z  FUJEIRA 1972 Yv.  Mi. 1414 (1407/31) 
                                                                                                                              Mi. BF180 (173/97) 
 Z  KAMERUN 1972 Yv. A207 (A205/7) Mi. 714 (712/4) 
 Z  HORNÍ VOLTA 1972 Yv. A121 (A120/4) Mi. 389 (387/401) 
 Z  LIBÉRIE 1972 Yv. 564 (562/7) Mi. 828 (826/31) 
   1973 Yv. 592 (587/92) Mi. 860 (855/60) 
 Z  SHARJAH 1972 Yv.  Mi. 1162 (1158/77) 
 Z  ČAD 1972 Yv. 287 (286/8+A143/4) Mi. 642 (641/5) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972   (jako Ajman) Mi. 699 (697/726) 
     Mi. 847 (847/58) 
 Z  GRENADA GRENADINES    1996 Yv. 2001 (1993/2001) Mi.  
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     Mi. BF155 (148/72) 
      Mi. 1439 (1432/56) 
  
 
 
 
 
 
 
NECKERMANN  Josef (Spolková republika Německo) – stříbro v drezúře /smíšených/ družstev, a bronz 
v soutěži jednotlivců  (filatelistický materiál viz XVIII. Olympiáda) 
 
PETUSHKOVÁ Jelena (SSSR) – zlato v drezúře /smíšených/ družstev a stříbro v soutěži jednotlivců 
FM Z  AJMAN 1972 Yv. (dle fotografie) Mi. 2608 (2605/20) 
    ( v malém formátu) Mi. 2624 (2621/36) 
 Z  PARAGUAY 1972 Yv. BF Mi. BF255 (254/5) 
 Z  GRENADA GRENADINES    1996 Yv. 1995 (1993/2001 Mi.  
 Z   JEMENSKÁ A.R. 1972 Yv. BF Mi. BF 150 
(s medailemi vítězného družstva v letech 1956 a 1968 a se jmény členů na kraji kupónu, viz reprodukce u XVIII. 
Olympiády, spolu s Neckermann Josef) 
 
PHILLIPS Mark Anthony Peter (Velká Británie) – zlato v military v soutěži družstev 
(poznámka – existuje mnoho filatelistického materiálu, především v zemích Commonwealthu, vydaného u 
příležitosti jeho sňatku s princeznou Annou) 
FM Z  VELKÁ BRITÁNIE 1973 Yv. 700/1 Mi. 
 
MANCINELLI Graziano (Itálie) – zlato v Ceně národů v soutěži jednotlivců a bronz v soutěži družstev, člen 
družstva (člen bronzového družstva také v roce 1964) 
FM Z  AJMAN  1972 Yv. Mi. 1558 (1545/74) 
    bez označení hodnoty  
    (Mi.1558 s přetiskem jména) Mi. 1588 (1575/604) 
    ( v malém formátu) Mi. 1610 (1605/34) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ND Mi. BF41 (A170) 
 Z  HAITI 1972 Yv. A497 (713/7+A496/500) Mi. 1211 (1205/14) 
 Z  ČAD 1972 Yv. A143 (286/8+A143/4) Mi. 644 (641/5) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1972   (jako Ajman) Mi. 705 (697/726) 
 Z  PARAGUAY 1988 Yv. 2347a Mi. KB 4200 
    (na pravém kuponu u aršíku) 
 Z  JEMENSKÁ A.R. 1969 jména medailistů v přetisku Mi. 1248 ve zlatě 
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STEINKRAUS William Clark 
(USA) – stříbro v Ceně národů 
v soutěži družstev, člen 
družstva 
(filatelistický materiál viz XIX. 
Olympiáda) 
 
STEENKEN Hartwig (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. 172 (171/2)+A172 
 Z  STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA  1997 Yv.  Mi. 
 
SSSR – zlato v drezúře /smíšených/ družstev, družstvo ve složení Petushková Jelena (viz) na koni Pepel, Kizimov 
Ivan (viz 1968) na koni Ikhor, Kalita Ivan na koni Tarif 
FM Z  PARAGUAY 1975 Yv. Mi. BF255 (254/5) 
(spolu s družstvem z r.1968 – na okraji BF, viz reprodukce u XIX: Olympiády) 
 
WITFANG Gerhard (Spolková republika Německo) – zlato v Ceně národů v soutěži družstev, člen družstva 
FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. ve zlatě Mi. 172 (171/2)+A172 
 Z  AJMAN 1972 Yv. (dle fotografie) Mi. 2612 (2605/20) 
    ( v malém formátu) Mi. 2628 (2621/36) 
 
GYMNASTIKA 
 
ANDRIANOV Nikolaj (SSSR)  – zlato v prostných a stříbro v celkovém hodnocení v soutěži družstev (také v 1976 
a 1980) 
FM Z  MONGOLSKO 1976 Yv. 870 (864/70) Mi. 1029 (1023/9) 
 Z  MADAGASCAR 1976 Yv. A175 (607/8+A174/6) Mi. 825 (822/6) 
    ( spolu s Nadiou Comaneciu) 
 Z  GUYANA 1991 Yv. 2558 (2555/63) Mi. 3525 (3522/30) 
 Z   GRENADA GRENADINES    1996 Yv. 2004 (1993/2001) Mi.  
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JAPONSKO  – zlato v celkovém hodnocení v soutěži družstev (družstvo ve složení Kato Sawao, Kenmotsu Eizo, 
Kasamatsu Shigero, Nakayama Akimori, Tsukahara Mitsuo, Okamura Teruichi) 
FM Z FUJEIRA 1972 Yv.  Mi. 1419 (1407/31) 
     Mi. BF160 (148/72) 
 Z  KEŇA 1996 Yv. 645 (637/45) Mi. 
 Z  SAINT VINCENT 1996 Yv. 2855 (2854/62) Mi.  
  (viz reprodukce z XVII. Olympiády) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KORBUTOVÁ Olga (SSSR)  – zlato v celkovém hodnocení v soutěži ženských družstev, zlato v prostných, ve 
cvičení na kladině a stříbro ve cvičení na bradlech 
FM Z FUJEIRA 1972 Yv.  Mi. 1424 (1407/31) 
     Mi. BF165 (148/72) 
    Yv. Mi. 1449 (1432/56) 
     Mi. BF190 (173/97) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv. (28+A13) Mi. 169 (163/9) 
 Z  GUYANA 1991 Yv. 2548 (2546/54) Mi. 3513 (3513/21) 
   1996 Yv. 4170 (4166/74) Mi.  
 Z  PALAU 1992 Yv. BF14 (13/8) Mi. BF 19 (15/20) 
 Z  DOMINICA 1996 Yv. 1969 (1967/75) Mi.  
 Z  AZERBAJDŽÁN 1996 Yv. 271 (267/77) Mi.  
 
 
 
(pokračování příště)                                                                                                     připravuje Laco Kajaba 
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LOH 2008 V PEKINGU    (II.část) 
 

     Hry XXIX. Olympiády máme za sebou a každý má možnost porovnat předolympijské informace (na str. 
65-68) se skutečností a zjistit, zda a jak dalece se jeho představy naplnily, či ne. Za svoji osobu musím 
přiznat, že moje někdy trochu černé představy nedošly naplnění tam, kde jsem je očekával a naopak se 
projevily v místech neočekávaných. Celkový dojem z mého téměř třítýdenního pobytu v čínské metropoli je 
však veskrze kladný. 
 
     Neuvěřitelná ochota, slušnost a stálé úsměvy nejen všech dobrovolníků a pořadatelů, ale prakticky všech lidí, 
se kterými jsem se za svého pobytu potkal. Žádné výstřelky, politické, či jiné provokace, mírnější kontroly při vstu-
pech na sportoviště, či do metra než v Sydney, Salt Lake City a Athénách. Na druhé straně větší počet policistů a 
vojáků v ulicích, problémy s jazykovou bariérou a naprosto nezvládnutá informovanost ve veřejné dopravě. Právě 
tu dopravu zachraňoval neuvěřitelný počet taxíků, které se v ulicích pohybovaly a účtovaly ceny pro našince nepo-
chopitelně nízké. A že se mi nepodařilo za ty tři týdny pobytu uplatnit u kohokoliv sebemenší tuzér, to už je pro 
našince zázrak. Ale nechme vzpomínání na hry jako takové, toho jste si užili v uplynulých dnech jistě dost a dost a 
věnujme se tomu, co je pro nás nejvlastnější, tedy filatelii. 
 
     Výstava se konala pod novým názvem OLYMPEX, který nahradil název původní, OLYMPHILEX. Ke změně 
došlo poté, co se při posledním Olymphilexu v Athénách dostaly do sporu o název výstavy dvě střešní organizace 
filatelistického dění, totiž FIP a FIPO. Došlo dokonce i na soud s kladným výsledkem pro FIP a to je tedy důvod 
změny názvu. 
 
     Výstavní palác Expo Beijing, ve kterém se výstava konala, je něčím mezi hotelem Internacional v Praze a Lo-
monosovovou universitou v Moskvě. Samotná výstava Olympex 2008 soustředila kromě naší soutěžní filatelistické 
výstavy velkou expozici všech možných reálií Olympijského muzea v Lausanne, filatelistickou sbírku Juana Antonia 
Samaranche, řady exponátů ze sbírek nejlepších sběratelů odznaků, mincí a dalších memorabilií s olympijskou 
tématikou. Určitě se bylo na co dívat a každý si přišel na své. Filatelistickou výstavu hodnotila mezinárodní jury s 
předsedou Švýcarem Manfredem Bergmanem, místopředsedou Italem Mauriziem Tecardim, sekretářem byl polský 
Roman Babut. Dalšími členy poroty byl Argentinec A.Otero, Rus Vsevolod Pritula a několik jurymanů čínské ná-
rodnosti. Pro výstavu byly vytvořeny speciální propozice, podle kterých se soutěžilo v těchto třídách:    

- zimní a letní olympijské hry 
    - sporty 
    - sportovní soutěže, ME, MS, regionální soutěže 
    - historie olympijského hnutí 
    - třída mládeže 
     - do 18 let 
     - 19 – 21 let 
    - literatura 
     - knihy a studie  
     - časopisy a periodika 
     - katalogy 
 

     Exponáty třídy "open class" byly zařazeny do uvedených soutěžních tříd a hodnoceny s nimi společně, což 
zřejmě působilo jisté problémy s hodnocením použitého nefilatelistického materiálu. Jednorámové exponáty nebyly 
do soutěže připuštěny. Udělované medaile byly oproti běžným zvyklostem pouze zlatá, pozlacená, stříbrná, bron-
zová a diplom. Jury rozhodla o udělení titulů champion výstavy pro tři vůbec nejúspěšnější exponáty, kterými se 
staly : 
  zlatý šampión výstavy  Li Jingbo CHI Cyklistický sport  
  stříbrný šampión výstavy Vic Manikian     USA      Olympijské hnutí a hry 1894-1948 
  bronzový šampión výstavy Halvor Kleppen NOR     Svět lyžování 
 

Dvanáct českých exponátů vybojovalo tři pozlacené, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí. Pozlacenou medaili a 
85 bodů získal Jaroslav Petrásek za Historii české a československé tělovýchovy a sportu do roku 1939, 
stejnou medaili s 82 body obdržel Václav Slavík za Panorama olympijské historie a Marie Justýnová za exponát 
O hokejový primát (81bodů). 78 bodů a stříbrnou medaili ve třídě literatury obdržel Ladislav Janoušek za Katalog 
sportovních razítek ČSR a ČR, stříbro a 77 bodů si zapsal Jaroslav Petrásek za sokolský exponát třídy open Ni 
zisk, ni slávu a dvě stříbrné medaile za literaturu se shodným počtem 73 bodů patří Janu Petrásovi z Brna za 
Zpravodaj společnosti Olympsport a katalog Olympijské hry 2000 v Sydney a filatelie. Konečně bronz pro 
Vlastimila Slonka za 69 bodu a exponát Historie lyžování v Novém Městě na Moravě, za 68 bodů pro Jiřího Va-
něčka za Zlaté kroky českých atletů na OH 1896 – 1980, za 63 bodů pro Františka Wirknera za Šachové olym-
piády a konečně za 60 bodů pro Zdeňka Slováčka a exponát Pod olympijskou vlajkou a pro Ladislava Janouška 
ve třídě literatury za Biathlon ve filatelii. 
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     O emisní činnosti čínské pošty jsem se nepříliš pochvalně vyjádřil již v první části mého povídání. Skutečnost 
však předčila silně moje očekávání. K zahájení výstavy Olympex 2008 byly vydané dvě známky v hodnotě 1,20 
juanu s tematikou "známka na známce" (obr.1) a dva aršíky, lišící se pouze tím, že u jednoho z nich byl tisk prove-
den na zvláštním papíře,  potaženém hedvábím (obr.2).  Obrázek je stejný. Dalo  by  se  tedy očekávat, že si              

obr .1 ↑                                       obr. 2 →     
 

obr. 3     Media Day - Den médií                   obr. 3     Juvenile Day - Den mládeže 

obr. 3     Philately Day - Den filatelie            obr. 3     Culture Day - Den kultury 
 
budete moci zakoupit pro běžné franko-
vání jednu, či dvě série, ten, či onen ar-
šík, tak jak bývá v den vydání slušnost. 
Nikoliv! Známky byly tištěny v tiskových 
listech po šestnácti známkách, takže jste 
si mohli zakoupit albíčko nebo vlastně            
leporelo (skládanku) z tuhého kartonu, ve 
kterém byla jedna dvojice známek, dva 
tiskové listy s oběma známkami, oba 
aršíky,  FDC  s  dvojicí  známek  a   FDC 
s levnějším aršíkem. Albíčko bylo vloženo 

obr. 3  Volunteer Day - Den dobrovolníků      do  desek,  desky  do  futrálu, jaký 
           známe  pro  filatelistická   alba,   vše                  obr. 4   
bylo  zataveno do folie a celek byl přepáskován kartónovou páskou. Váha nebo vlastně hmotnost bezmála půl kila. 
Cena? Sečtěte nominále, přidejte po třech juanech za každou FDC a vynásobte to dvěma padesáti. Jestliže vám 
vyšlo 168 juanů, počítali jste dobře, teď už jen krát dvě padesát za juan a máte cenu v korunách.  
     Protože kšeft je kšeft, tak k jednotlivým dnům výstavy byly vydané podobné aršíky, tentokrát každý již jenom v 
jedné alternativě, zato v celkovém počtu pěti kusů. Pět bylo přece maskotů olympiády a snad proto bylo také pět 
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výstavních dnů. Den médií s modrým maskotem Pej Pej a čínskou vignětou k OH 1912, den mládeže s černým 
maskotem Ting Ting a dětskou kresbou olympijských kruhů, den filatelie s červeným maskotem Chuan Chuan ↑a 
reprodukcí tří hodnot první řecké série 1896, den kultury se žlutooranžovým maskotem Jing Jing a vyobrazeným 
Mironovým Discobolem a konečně den dobrovolníků se zeleným maskotem Ni Ni a zlatou medailí pro dobrovolné 
pořadatele her (obr.3). A opět ke každému aršíku desky s jedním čistým a jednou FDC a prve vyjmenovaná ko-
lekce obalů. Počítat už umíte, takže vám určitě vyšlo 37,50 juanů. Chyba, tentokrát se násobí nominále třemi, 
takže správná cena je 45 juanů. Asi byly obaly a přebaly z kvalitnějšího materiálu. Než se z toho vzpamatujete, 
stihnu ještě dodat, že ke dni zahájení byla dvě PR1 (příležitostná razítka 1.dne vydání) a ke každému z dalších pěti 
aršíků po jednom PR1 (obr.4). No a 
samozřejmě sem tam vyšel nějaký nový 
aršíček s personal kupony s exponáty z 
výstavy (obr.5).                                 
                                                                                                                                                                    
     V době před zahájením her a v jejich 
průběhu byla vydána řada dalších emisí, 
povšimněme si alespoň některých. Jeden rok 
před začátkem her, tedy 8.8.2007 vyšel aršík 
se čtveřicí známek k tomuto výročí (obr.6). V 
záplavě kuponových personal stamps mě 
zaujaly aršíky s piktogramy jednotlivých sportů 
(obr.7) a se sportujícími  maskoty  (obr.8) ve 
vztahu ke sportovištím. V obou případech 
vždy šest aršíků. Vydán byl i jeden známkový 
sešitek, opět, jak jinak, s maskoty. Na dalších 
personal stamps byly vyobrazeny olympijské 
medaile v soutisku (obr.9), série s propagač-
ními plakáty vše předchozích olympijských her 
a já nevím, co všechno ještě. Většinou byl 
postup čínské pošty následující. Jeden nebo 
dva aršíky s novinkou, k tomu přidat něco z 
těch dříve vydaných a oblíbené, již dříve po-
psané balení. K tomu jako zvláště rafinovaný fígl to,        obr. 5                                                                      obr. 6 ↓  
že něco se dá k té poště, něco k jiné, ať sběratelé 
mají po čem pátrat. Protože jsem nehodlal platit 
nadváhu v letadle, stejně jako většina ostatních jsem 
sice krásně provedené obaly, ale zoufale těžké, bez 
milosti vyhazoval. Odhaduji to tak na 15 kg, které 
jsem vždy večer odkládal do koše a okolo něj v 
hotelovém pokoji. Co si o tom myslela pokojská 
nevím, ale hádám, že si mohla hlavu ukroutit. 
     Číňané pokračovali v tradici, kterou v roce 2000 
založili Australané. a ve které pokračovali i Řekové o 
čtyři roky později. Každého zlatého medailistu 
většinou druhý nebo třetí den po soutěži vydali na 
personal stamp v aršíku většinou s osmi známkami, 

obr. 7   
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doplněnými ještě devátou s aversem i 
reversem olympijské medaile 
(obr.10). K tomu pochopitelně i 
samostatná FDC s PR1 s příslušným 
sportovištěm (obr.11). U soutěží 
družstev byla úprava poněkud jiná 
(obr.12). Čínských zlatých medailistů 
bylo celkově tuším 51, takže to je i 
počet vydaných aršíků a samozřejmě 
také FDC.  
     Na samotné výstavě pracovaly tři 
poštovní úřady, ve městě se mi 
podařilo navštívit asi pět dalších a 
poštu jsme měli i v hotelu, kde jsem 
bydlel (China Peoples´ Palace Hotel – 
900 pokojů). Na všech těchto poštách 
byli vybaveni až 9 kašety, 
otiskovanými v červené barvě s 
významnými stavbami Pekingu. Dva z 
nich byly olympijského zaměření. 
Zobrazovaly Národní stadion – Ptačí 
hnízdo (obr.13) a Water Cube – 
Vodní kostku (obr.14), stadión pla- 

obr. 8  ↑                                                                              obr. 9  ↓                 veckých sportů.  Měly  pevně nastave- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 10 → 
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       obr. 11  ↑                                                                                                                                           obr. 12  ↓ 

                                                                    obr. 13 - 17 
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obr. 18  ↑                                                         
 
né datum 8.8. resp. 9.8. Ruční příležitostná razítka s olympijskou tématikou (PR) na těchto poštách nebyla. Čínská 
pošta oznámila, že bude používáno 31 PR. Zvláštností je, že námětem těchto razítek jsou pouze stavby jednotli-
vých sportovišť. Vydaný přehled je výhradně v čínštině a tak určit, ke které disciplině to které razítko patří, bylo 
někdy nad síly jednoho komisaře. Podařilo se nám to jen spojeným úsilím. V den otevření výstavy byla tato razítka 
k dispozici na výstavě Olympex. V dalších dnech však byla již k dispozici výhradně na sportovištích. Tam se ovšem 
dostal jenom ten, kdo měl vstupenku. I tak to však bylo spojeno s obtížemi. Měl jsem vstupenku na vodní slalom a 
poslat si odtud doporučený dopis bylo velmi, velmi složité. Poštovní sazby v Číně v době her byly následující : 
- pohled a dopis v tuzemsku 0,80 juanu 
- pohled do Evropy  4,50 juanu 
- dopis do Evropy  6 juanů 
- doporučený dopis do Evropy  14 juanů 
 
Dopis se čtrnáctijuanovou frankaturou mi orazítkovali, ale nalepit R nálepku a vystavit podací lístek nešlo. Když ko-
nečně pochopili, oč mi jde, dozvěděl jsem se, že dopis musím donést na běžnou poštu kdekoliv v Pekingu a podat 
zásilku jako doporučenou. To všechno u venkovního plátěného stánku v lijáku, kvůli kterému byla soutěž zrušena a 
odložena na druhý den. Ačkoliv jsem zásilku chránil vlastním tělem, stopy lijáku jsou jako u zásilky katastrofální 
pošty (obr.18). Razítka, znehodnocující známky a červené PR se stadiónem vodních sportů byla otištěna na spor-
tovišti, razítko přes otisk "PAR AVION" přibylo až na podací poště ve městě. 
     Těch zmiňovaných 31 PR bylo většinou otiskováno v černé barvě (obr.15). Jsou však doložené případy, kdy 
tato razítka existovala i v barvě červené. Navíc však existují PR v červené barvě, která nejsou uvedená v oficiálním 
přehledu čínské pošty. Na těchto razítkách jsou vyobrazeni sportovci v akci, např. střelectví (obr.16) nebo basket 
(obr.17). Otázkou samou pro sebe byla problematika celin. Těmi se mezi olympijskými filatelisty specializovaně 
zabývá Bob Farley z Anglie. Když jsem se s ním v Pekingu poprvé sešel, ukázal mi dvoudílný katalog čínských 
celin k olympiádě, který zpracoval z toho, co bylo vydáno do dubna 2008. Když jsme se setkali o něco později, v 
době, kdy jsme již měli přehled o tom, co vyšlo od dubna, jeho nadšení pro věc poněkud povadlo. Třetí díl jeho 
katalogu právě připravuje .... Já si zatím netroufám o olympijských celinách 2008 hovořit. Jejich počet jde zřejmě 
do stovek. 
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            obr. 19  ↑                                                                         obr. 20 - 21 ↓  
 
     Personal stamps na objednávku 
širší veřejnosti pochopitelně čínská 
pošta ve své činnosti také 
nepominula. Jako základní známka 
byl opět použit "Tančící Peking", 
uprostřed tiskového archu 
nesmrtelní maskoti a jako personal 
kupon tentokrát naše 
reprezentantka ve skifu Miroslava 
Knapková (obr.19). 
     K našemu přehledu nemohu 
nedodat i to, že k propagaci her 

přispěla i Česká pošta s.p. K 
odletu české reprezentace do 
Pekingu byl na poště Praha 6 
používán 5.8.2008 výplatní otisk 
s připomenutím 80.výročí ko-
nání olympijských her 1928 v 
Amsterodamu, kde tři medaile v 
gymnastice získal náš Emanuel 
Löffler. Zásilky, přepravené do 
Pekingu byly opatřeny letovým 
kašetem "Odlet české repre-
zentace na OH 2008 v Pekingu 
5.8.2008" (obr.20). V den za-
hájení her, tedy 8.8.2008, pou-
žívala pošta Praha 6 propagační vložku ve znehodnocovacím strojku Postalia s vyobrazeným střelcem z našeho 
reprezentačního teamu, Miroslavem Vargou (obr.21). Před dvaceti roky v roce 1988 vybojoval svoji zlatou medaili 
na olympijských hrách v Seoulu. Po dvaceti letech, opět jako člen českého střeleckého teamu znovu reprezentoval 
na olympiádě v Pekingu. 
 
     O materiálech z Pekingu by se dalo vyprávět ještě dlouho. Další poznatky shromažďuje Olympsport do připra-
vované publikace PEKING 2008, na které spolupracují Jan Petrás, Jaroslav Petrásek a Josef Kočí. Publikace bude 
mimo jiné obsahovat i co nejkompletnější přehled všech materiálů nejen čínských, ale i českých. Zájemci si budou 
moci publikaci objednat na adrese: Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1. Předpokládaný termín vydání je 
listopad či prosinec 2008. 
                                                                                                                                                      Jaroslav Petrásek 
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